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Estes garotos
vão encantar
Atração mundial, ,Os Meninos
Cantores de Viena fazem
show amanhã. Ingressos
estão esgotados.

Ao estilo
ThtoBranco

Pratoscom
sabor agridoce
Receitas de costelinha
suína e yakissoba são as

dicas para um cardápio
saboroso. PÁGINA 11

Saúde
Vacina contra
quatro doenças
Medicamento contra rubéola,
caxumba, sarampo e catapora
será destinado à imunização de

crianças com 15 meses.PÁGINA 19

Retirada estratégica LÚCIO SASSI
.

Três árvores serão substituídas por outras devido aos estragos na calçadada Procópio Gomes. PÁGINA 19

Sensação de impunidade -

\

marca .crimes de trânsito
HOMiCíDIO O mês de setembro ainda não chegou à metade e pelo menos três famílias choram as

ausências causadas por motoristas embriagados. Alguns deles respondem os processos em liberdade.
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DO LEITOR

Reclamações
ebafafá

Declama de tudo o recalcado. Reclama de todos o

�al amado. Boa parte do povo brasileiro é cômo
do e se diz correto, mas pouco faz para mudar uma de
teri:ninada situação. Reclamar é fácil, qualquer "boca
mole" reclama, diz palavras ao vento. Querer, fazer e

exigir, poucos são os que fazem, poucos são os que têm
coragem, fibra e competência. Digo isso pelo simples
fato de ter notado até mesmo na cidade onde moro,

que muitas são as pessoas que criticam, reclamam,
que somente falam e nada fazem. Criticar é fácil, exi
gir é cômodo, agir e fazer diferente é completamente
surreal nesse mundo de gente banal. São muitos bafa
fás, muito lera-leras e pouca atitude, pouco compro
metimento, pouco merecimento. São muitas críticas e

pouca vergonha na cara, é uma guerra generalizada de
pessoas mal "formadas".

O Brasil, país de vários modos, culturas, de pessoas
e classes distintas, um país de seres humanos que se

dizem capazes e inteligentes, mas que, na maioria dos
casos é omisso e inconsequente. Que erga a mão, leve
até o peito aquele que é digno de respeito. Que clame
pela dignidade, pela honra e seja exemplo, de um cida
dão com sangue e mãos de guerreiro, você que é corre
to, valente e de palavra, que não somente fala, que não
apenas promete, mas sim, que faz de suas promessas
metas e de suas metas concretas e realizadas.

Pense, reflita e evite críticas, se achas que és me
lhor, prove, faça, mas não apenas "fale". Tenha atitu
des de "gente grande", maduras e sábias, com coerên
cia, fundamentadas e aptas a serem concretizadas. Faça
de sua boca um túmulo, não fale o que não podes provar,
fazer e mudar. Faça de ti um cidadão e não um ''boca
mole" repleto de opiniões. Fale somente o necessário
e evite o bafafá e o lera-lera. Seja maduro, seja adulto,
seja alguém digno de ser denominado "ser humano".

• Leonardo Sasse

c
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Q-edacao@ocorreiodopovo.cl,Jm.br

Hospital Jaraguá
Profissionais passam
por treinamentos

Ã partir de hoje até amanhã, o Hospital Jaraguá rea
liza a Jornada da Perinatologia. Profissionais que atuam
no atendimento de gestantes e de recém-nascidos irão
passar por uma qualificação e atualização dos procedi
mentos adotados na rotina de trabalho da maternidade.
Haverá treinamentos e palestras com profissionais da re
gião, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. O coordena
dor do serviço da maternidade do Hospital Jaraguá, dr.
Airton LuizWeber Silva, diz que essa ação qualifica ainda
mais a unidade, que é referência na região. "Hoje temos
um atendimento reconhecido nessa área", revelou.

,i\f

Horósco O

Peguei o jornal e fui olhando assim, meio atravessa

do, queriapassar ao largo dohoróscopo. Sucumbi. Fui ao
meuAquário e achei esta advertêrrcia que, grosso modo,
serve para todos nós: - "Difícil convenceras pessoas a fa
zer o que elas precisam fazer. Apreguiça só será superada
quando as circunstâncias exerçam sua peculiar e indis
cutível pressão". Perfeito. É por isso que os vendedores
recebem cotas que precisam ser atingidas, sem as cotas
o sujeito bem que pode ficar tomando suco de maçã ali
no boteco da esquina. Na pressão nos "coçamos". Fora
disso, só os ardentes da fé e-da paixão por seus trabalhos
saem da cama cantando.

• Hipócritas
Estou lendo e relendo o "Dicionário Machista - três

mil anos de frases cretinas contra as mulheres". Bela

Espere um pouco, as coisas
não devem ser engolidas,

devem ser mastigadas. Da "mas
tigação" vêm o gosto e a com

preensão. Vou deixar mais claro.
Andei ouvindo, nos últimos dias,
alguns camaradas falar em Grito
dos Excluídos. Não cansaram da

patranha? O que é ser um exclu
ído? Excluído do quê, por quem?

Quem, afinal, está excluído de
alguma coisa neste país? Que me

expliquem direito, objetivamente,
do que são excluídos e por quem ...

Uma vez, aos 17 anos, tentei entrar
num baile de Carnaval no Clube do
Comércio, em Porto Alegre, o clube
mais chique da cidadenaquele tem
po. Não me deixaram entrar, por
várias razões. Antes de mais nada,
eu era - era? - pobre. No Clube do
Comércio só entravam os sócios, os

COMENTÁRIO

Essa não!
luta, estudar, trabalhar, crescer
e habilitar-se ao que até então
lhe é difícil. Quem no Brasil está
"excluído" de estudar, de traba
lhar, de ir e vir, de ser e crescer,
quem? Resposta: os acomoda
dos às ajudas, os acostumados
às vantagens gratuitas, aos .0800
do paternalismo das cotas e dos
ajutórios da mão beijada ...

O sujeito não estuda, não

quer trabalhar e se trabalha faz
tudo como a cara dele, rangendo
dentes para o empregador, para
tudo e todos. Isso tem um nome:

visceral e hereditária acomoda
ção. E com os acomodados não
se pode ser doce, com os "cansa
dos" o caminho é mostrar-lhes o

rumo da decência, do estudo e do
trabalho. Não quer? Então, cai
fora! Excluídos, só o que faltava!

lUIZ CARLOS PRATES
amigos referendados dos sócios e

os ricos. Chinelões financeiros não
tinham amínima chance ... Espere,
estaria eu sendo condenado à ex

clusão eterna de entrar no até en

tão "fechado" Clube do Comércio?
Claro que não, mas eu ia precisar
arregaçar as mangas, mandar ver
na água benta - o suor da testa -

habilitar-me e então sim: - Entre,
por favor, senhor Prates!

Todos somos excluídos em

dados momentos de situações
as mais diversas. A pessoa tem

que saber disso e sair para a

obra da professora Salma Ferraz. O curiõso é que nos

comentários de jornais que falam sobre o Dicionário,
ninguém ousa citar as frases estúpidas e de livros ditos
religiosos que falam mal da mulher. Tem cabimento,
por exemplo, esta frase: - "Toda maldade é pequena se

comparada à maldade da mulher: que a sorte do peca
dor recaia sobre ela". Ou será que minha "ignorância"
não sabe fazer uma exegese diferente dessa que faço?
Desejo a fogueira aos misóginos religiosos.

• Falta dizer
Pelas minhas observações e pesquisas não me so

bra mais dúvida: a estonteante maioria das viúvas
passa a viver melhor depois da viuvez. Amiga me con
ta de uma viúva que ela encontrou em Buenos Ayres
dançando e cantando na noite como nunca antes fi
zera. Antes, ela tinha que ficar em casa com o marido
que era um bicho domato. Ah, elas e suas "algemas" ...

A equipe do comercial de O Correio do Povo realizou ontem
uma ação no semáforo da Avenida Prefeito Waldemar Grubba,
para divulgar a Revista Morar Bem. A publicação do jornal
esteve encartada na edição de ontem no jornal.

ARISfON SAL JúNIOR
Emprego
IFSC abre vaga
para educadores

o Instituto Federal de Santa Catarina
(IFSC) abriu 133 vagas para profissionais que
desejam atuar como professores, orientado
res ou bolsistas de apoio acadêmico e admi
nistrativo nos cursos oferecidos por meio do

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc
nico e Emprego (Pronatec). A remuneração
varia entre R$18 e R$ 50 por hora de traba
lho,

-

dependendo da função desempenhada
no Pronatec. O período de inscrição termina
na próxima segunda-feira, dia 16. Na região
Norte, há 59 vagas para atuar em Canoinhas,
Jaraguá do Sul, Guaramirim e Joinville, Para
se candidatar a uma das vagas, os interessa
dos devem preencher o formulário eletrônico
disponível na área de Editais de Extensão no
site www.ifsc.edu.br.
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CHARGE
TA FICANDO QUENTE
ONDE FORAM PARAR OS BENS
DO PARQUE DE EVENTOS DE GUARAMIRIM?

EDITORIAL

Cultura comprometida
Com a situação econômica abaixo

do esperado, a Prefeitura de-Gua
ramirim adotou medidas radicais de
cortes de investimentos para poder re
cuperar o fôlego financeiro do caixa. E
um dos setores que foi atingido pelos
cortes foi o da cultura. Foram cancela
das 24 atividades que envolviam duas
mil pessoas no município, com aulas

gratuitas de música, teatro, artes visu
ais e idiomas.

A economia com isso é de R$ 200

mil por mês. Porém, essas pessoas es

tarão órfãs de um atendimento muito

importante para o desenvolvimento do

município. Embora a administração pú
blica tenha que manter sempre ativa as

ações em saúde e educação, os investi
mentos em cultura que ajudam a formar
uma sociedade mais evoluída e crítica.

Por sorte, alguns professores en

volvidos nessas atividades resolveram
evitar que esse projeto seja paralisa-

do. Eles tomaram a decisão de atuar

voluntariamente nesse atendimento.
Essa postura revela um bom exemplo
de profissionais que trabalham moti
vados por uma nobre causa.

"
Os investimentos em cultura ajudam a

formar uma sociedade evoluída e crítica.

Espera-se que as medidas de con

tenção de despesas praticadas pela
atual administração de Guaramirim
também reduza gastos que não preju
diquem ações de benefício à comuni
dade. Sabe-se o-quanto é difícil adotar
ações de corte de gastos. Porém a po
pulação não pode ficar refém da para
lisação dos serviços públicos. Ainda
mais quando comprometem a educa
ção da comunidade .

Fale conosco
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. * Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal,sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Oportunidade
Estágio para estudantes

Até o dia 18 estão abertas as inscrições para
o Programa de Estágio aEstudantes doEnsino
Médio, para atuação na administração direta,
autarquias e fundações vinculadas ao Executi- .

vo jaraguaense. Os interessados devem aces

sar os sites da Prefeitura (www.jaraguadosul.
sc.gov.br) ou da Secretaria Municipal da Edu
cação (educacao.jaraguadosul.com.br), preen
cher todos os campos do formulário e clicar na

opção "enviar dados". As informações sobre o

programa estão disponíveis nos mesmos ende
reços eletrônicos. São requisitos para ingressar
no programar estar regularmente matriculado
e com frequência efetiva em curso de Ensino
Médio da rede pública ou particular conveniada
com a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e
residir em Jaraguá do Sul.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO N' 1382
03 - 12 -14 - 20 - 28
31 - 33 - 34 - 35 - 36
43 - 54 - 58 - 70 - 73
80 - 82 - 92 - 95 - 98

QUINA
SORTEIO N' 3288
01 - 15 - 44 - 66 - 68

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04796
1 º 05.624 250.000,00
2º 05.340 17.100,00
3º 69.546 16.600,00
4º 15.651 16.100,00
5º 13.759 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO N' 1529
11 - 15 - 17 - 34 - 35 - 49

Pesquisa
Cai O custo da cesta básica
o Procon de Jaraguá do Sul divulga no site www.jara

guadosul.sc.gov.br as pesquisas de preço de setembro da
cesta básica, do material de higiene e limpeza, dos com
bustíveis e das taxas bancárias. O valor reduziu 3%. As
pesquisas foram realizadas nos dias 4, 5 e 6 de setembro.
Mais informações pelo telefone do Procon: 3275-3237.
�A'fIl:
• Diferente do que foi divulgado na página 6 da edição de terça
feira, dia 10, foram quatro médicos quepediram demissão da
rede pública de Jaraguá do Sul e não oito. Um quinto profissional
se desligou do quadro ontem. O processo de contratação
emergencial de médicos aberto pela Prefeitura é de oito vagas.

" O Brasil ficou'muito difícil
comas

novas regras
de importação.
É quase
impossível
entrar no

mercado.
Presidente
mundial da
Volvo, Hâkan
Samuelsson
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Patricia Moraes

Preço das passagens deve baixar
Com a sanção da presidenta Dilma

Rousseff, e publicação ontem no Diá
rio Oficial da União dalei que reduz a zero

as alíquotas das contribuições sociais PIS/
Pasep e Cofins incidentes sobre a receita
do transporte urbano municipal, o prefeito
Dieter Janssen avalia a possibilidade de re-

duzir pela segunda vez este ano o preço da
passagem de ônibus. "Todo benefício deve
ser, repassado aos usuários. Esta é uma luta
nossa de anos e vai ao encontro do queplane
jamos para o setor; um serviço mais eficiente
ebarato", disse oprefeito ao saber damedida.
Segundo defensores da proposta, amudança

pode resultar em redução de até 15% novalor
final das passagens, os mais prudentes falam
em 5%. Procurado pela coluna, o presidente
da empresa Viação Canarinho, Décio Bogo,
afirmou que ainda avaliará o impacto dame
dida para depois se pronunciar. A Prefeitura
já começa a fazer os cálculos.

FeDtUSC na volta daChina
Voltando da China, o governador Raimundo Colombo (PSD), acompanhado do deputado Carlos Chiodini (PMDB), recebeu

ontem a prestação de contas da edição de 2013 do Festival de Música de Santa Catarina. Na foto, ChistopherManão, vereador São
Francisco do Sul, Chiodini, Colombo, o vice Eduardo Pinho Moreira, Antônio Cesar, presidente do Instituto Femusc, e Fenísio
Pires Júnior, diretor de Turismo de Jaraguá. Chiodini aproveitou a oportunidade para garantir apoio à próxima edição do evento.

Encontro
no ninho

O senador Paulo Bauer, presi
dente do PSDB no Estado, estará
em Jaraguá do Sul nesta sexta

feira para encontro com represen
tantes das executivas e filiados da

sigla na região. Pré-candidato ao

governo em 2014, Bauer comanda
a reunião às 20h no Jeep Club.

SC-I08 em debate
Na próxima quarta-feira, a Câ

mara de Vereadores de Guarami
rim promove audiência para tratar
da situação precária da se-108.
AS SDR' s voltaram a ter autono
mia sobre as obras de revitalização
das estradas. A expectativa é de
mais agilidade. A conferir.

União costurada no PT
Único partido no Brasil a promover eleições inter

nas abertas à participação de todos os filiados, o que
é o símbolo da democracia, mas ná maioria das vezes
gera fissuras difíceis de ser superadas, o PT em Jara

guá do Sul decidiu por um projeto de consenso para os

próximos quatro anos formando diretório único e esco

lhendo Marcel Salomon para presidência. O acordo só
foi possível porque outras duas figuras importantes da
sigla, Fernanda Klitzke e João Fiamoncini, entenderam
que este era o melhor caminho.

VerJ:la para os hospitais
Na próxima segunda-feira, a secretária de Saúde do Es

tado, Tânia Eberhardt, estará em Jaraguá do Sul.Aagenda
foimarcadapelo secretário Regional, Lio Tironi (PSDB). Às
9h30, a visita será ao Hospital São José, que pleiteia R$ 10

milhões. Depois, às 1Oh30, quem recebe Tânia são os di
retores do Hospital Jaraguá, que aguardam a liberação de .

R$ 5milhões.A verba para as unidades foi prometida pelo
I governado):" Raimundo Colornbo hádoís anosi

Arena no
Comércio

Pela WA 2014, enviada
para aprovação da Câmara
de Vereadores, o Orçamento
destinado para a área de Co
mércio e Serviços aumentou

.

de R$ 654 mil para R$ 1,105
milhão, se comparado com

2013. O aumento de R$ 450
mil é justificado porque aAre
na Jaraguá, antes na catego
ria Desporto e Lazer, passou

. para Comércio e Serviços. O
valor será destinado para a

manutenção do espaço, que
agora passa a ser considerado
umponto turístico e nãomais

apenas um centro esportivo.

SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO
Mesmo com inquérito
do Ministério Público

investigando o caso e tendo
na Casa um procurador
jurídica e um assessor, a
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul ainda mantém
contrato com escritório' de

advocacia. O custo
é de R$ 6 mil ao mês.

. . ..

Na próxima semana, comissão
que revisa legislação sobre
patrimônio histórico volta a

se reunir. Segundo Jair Pedri
(PSDB), depois da audiência
pública, agora é a hora de um

texto começar a ser formatado.

• • •

Assessores da Câmara
afirmam que depois da coluna
ter revelado que projeto que
pretendia aumentar de 11 para
19 as vagas na Câmara estava

pronto, e já continha algumas
assinaturas, o tema voltou

para geladeira. A repercussão
nas redes sociais preocupou.
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CODl empate, decisão é adiada
A decisão do STF (Supremo Tribunal Fe

deral) sobre o acolhimento de embargos in
fringentes no julgamento do mensalão ficará
para a semana que vem. Se aceito, esse tipo
de recurso poderá reabrir o julgamento de
12 réus nos crimes de formação de quadri
lha- e lavagem de dinheiro. Votaram contra
os recursos os ministros Joaquim Barbosa,
presidente do STF e relator do processo, Gil
marMendes, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Mar
co Aurélio Mello. A favor, votaram Ricardo

Lewandowski, Dias Toffoli, RosaWeber, Te
ori Zavascki e Luís Roberto Barroso. No fim
da tarde de ontem, o voto do ministro Marco
AurélioMello, que rejeitou os embargos, em
patou o placar em 5 votos a favor e 5 votos
contra. Para haver maioria na Corte, são ne
cessários 6 votos. Com isso, a decisão sobre
a possibilidade de reabertura do julgamento
ficará com oministro Celso de Mello, decano
da Corte, que deverá proferir sua decisão na

próxima quarta-feira (18).

"

POUfICA
SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2013

Sistema eleitoral
ACâmara dos Deputados deve votar na próxima quinta-feira a

deliberação do sistema eleitoral. Quatro propostas serão coloca
das em votação: entre elas a que mistura eleições proporcionais e

majoritárias, com grandes distritos; a de lista fechada, a que de
fende o sistema belga; e a manutenção do sistema proporcional.

A farra

dasOngs
No centro de uma

operação da Polícia
Federal que apura
desvio de verba pú
blica por meio de
convênios com enti
dades sem fins lucra
tivos, oMinistério do
Trabalho transferiu,
somente em 2013,
40,7milhões de reais
a entidades do tipo.

.

"

IllClIrporaçáo e Construção:

'3EstRUTURA
35 ANOS DE HISTÓRIA
E MAIS DE 50 EDIfÍCIOs CONSTI\UÍOOS •

"
Acho que o governo estragou tudo.

De Mark Zuckerberg, criador do
Facebook, sobre o escândalo
da espionagem da Agência de

Segurança Nacional dos EUA.

/
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POLITICA SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2013

LÚCIOSASSI

"""" ��
DEPOIMENTO Vereadores da Comissão pretendem ouvir o ex-prefeito Nilson Bylaardt

CPI começa a
ter respostas
sobre suspeitas
GUARAMIRIM Segundo avaliação dos vereadores, bens que
eram do Parque de Eventos teriam sido -entregues para entidades

Carolina Veiga

Instaurada pela Câmara de
Vereadores de Guarami

rim em 23·dejulho, a Comis
são Parlamentar de Inqué
rito (CPI), já tem respostas
preliminares para algumas
das questões suscitadas na

investigação, como o destino
dos bens móveis do Parque
Municipal Eventos Prefeito
Manoel deAguiar.

.

Segundo o presidente da

CPI, Evaldo Junckes (PT),
os bens estariam sendo uti
lizados na Associação Nova

"

Esperança, pela Sociedade
Catarinense de Brüderthal e

pela Associação Recreativa
dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Jaraguá do Sul

(Arsepum) - veja quadro.
As informações teriam sido

dadas em depoimento pelo
ex-secretário de Desenvolvi
mento Econômico de Guara

mirim, Jair Pereira. "O Jair
disse que os bancos e mesas

de madeira estariam em co

modato com essas associa

ções. Solicitamos agora os

termos dê empréstimos e va

mos ao local verificar a veraci-'

dade disso", afirmou Junckes.
Além deJairPereira, foram

chamados para prestar depoi
mento o atual secretário de
Desenvolvimento Econômico,
José Mafra (Zuco), Ademir

Tank, que também foi respon
sável pela pasta, e Antônio da
Cunha. Os últimos intimados
não compareceram.

Também já foram entre

gues pela Prefeitura parte dos
documentos solicitados pela
CPI, como relatórios de empe
nhos e contratação das 35 mil
horas de pedreiro e da compra
de blocos de cimento.

Relatório deve ser concluído até outubro
O relatório de investigação,

segundo o presidente da CPI,
Evaldo Junckes (PT), já tem

300 páginas e deverá ser con

cluído em breve. "Se não con

cluir, posso prorrogar o prazo,
masminha intenção é ter tudo

apurado até outubro", revelou.
Entretanto, ele. lamentou as

.limitações da CP!. "O que me

desanima é que a CPI não tem

poder de policia. Nós fazemos

toda uma investigação, aponta
mos quando há culpados, mas
não temos autoridade para ir
além. Caberá ao Ministério Pú
blico decidir se instaura ou não

inquérito", concluiu.
Contudo, antes da conclu

são, deverão ser chamados

para prestar depoimento o

ex-prefeito Nilson Bylaardt e

a esposa. Além de Junckes,
compõem a CPI os vereadores

. t! '

Altair Aguiar (PSD), Sandra
Jahn (PMDB), Rafael Otto

(PMDB) e Lauro Erthal (PP).
Em reunião na tarde de

ontem, Junckes afirmou que
seriam definidas datas para as

visitas. nas entidades citadas

pelos depoentes e anexadas a

documentação faltante para o

início das investigações acerca

da contratação das 35 mil ho
ras de pedreiro.

, ,q I ., I 1

o que dizem as entidades

Sociedade Catarinense de Brüderthal
De acordo com o presiden- pelo então secretário de Desen

te da Sociedade Catarinense de volvimento Econômico, Ademir

Brüderthal, Carlito Engelmann, a Tank. "Eles não tinham onde co

entidade está sim utilizando parte locar e perguntaram se nós preci
dos móveis do antigo Parque de sávamos", concluiu. Na tarde de
Eventos. "Temos aqui 300 me- ontem, Engelmann haviacompa
sas de madeira e 200 cadeiras", .recido à Câmara de Vereadores
afirmou. Segundo ele, ao final de para levar cópias do contrato de
2011, a associação foi procurada empréstimo dos bens.

Associação Recreativa dos Servidores
PúblicosMunicipais de Jaraguá do Sul:

De acordo com o presidente daArsepum, Agostinho Klinkoski, aAs
sociação não tem conhecimento de empréstimos de móveis de Guara
mirim. "A única doação que recebemos na época foi de uma empresa.
Vieram 15 mesas e umas 60 cadeiras", afirmou.

Associação deMoradoresNovaEsperança:
Opresidente daentidade,AbelPereira, não foi localizado para comentar

se a entidade recebeu doações debens do antigo parque de eventos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reparação automotíva
Ainstalação da BMW ção dos profissionais des

e de outras monta- te segmento. O Núcleo de
doras em Santa Catari- Automecânicas de Santa
na deve impulsionar não
apenas as revendas de
veículos novos, mas tam

bém o setor de reparação.
Resultado inevitável do
aumento de veículos em

circulação e do envelheci
mento da frota já existen

te, a maior demanda por
serviços de reparação vai

exigir melhor qualifica-

Catarina trabalha com

parcerias para viabilizar
escolas de formação téc
nica de mecânicos, com

a gestão de mais de duas
mil oficinas no Estado,
e com a qualificação dos
mecânicos. Na outra pon
ta estão ações de orienta

ção aos proprietários de

veículos, com iniciativas

como a Inspeção Veicu
lar Gratuita, que neste

sábado tem nova edição
em Jaraguá do Sul. Das

çh às 16h, integrantes do
Núcleo de Automecânicas
realizará check list de 20

itens no estacionamento
do Fort Atacadista. Além
de maior economia para
o dono do carro, a medi
da estimula a procura por
serviços de oficinas quali
ficadas na região.

RONALDO coR.IttA

Comemoração com cautela
A Confederação Na

cional de Dirigentes Lojis
tas (CNDL) e o Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC)
consideram positivo o re

sultado de crescimento do
comércio varejista, mas

indicam que o setor ain
da está cauteloso ante os

números. O resultado da

Pesquisa Mensal do Co
mércio (PMC) divulgado

pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatístí
ca (IBGE), é considera
do pelas ruas entidades
uma "surpresa positiva".
O IBGE anunciou cresci
mento de 1,9% no volume
de vendas do comércio va

rejista em julho - o maior
resultado desde janeiro de
2012 (2,8%). Para a CNDL
e o SPC, "o resultado é

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

muito positivo, mas exis
te uma hipótese de que o

bom resultado tenha sido
motivadopelo efeitobase do
mês de junho, quando boa
parte do comércio teve que
fechar as portas por conta
da forte onda de manifesta

ções que ocorreram no país
e pelos vários feriados de
cretados em função da Copa
das Confederações".

Inova2013
Dos R$ 32,9 bilhões anun

dados pelo governo federal.
para o Plano Inova Empresa,
R$ 19 bilhões já foram disp0-
nibilizados.As propostas apre
sentadas por 1.904 empresas
e 223 instituições somam R$
56,2 bilhões - três vezes ao va
lor disponibilizado.

íNDICE PERíODO
;.-,

SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,04% 12.SETEMBRO.2013

CUB 1.300,16 SETEMBRO.2013
BOVESPA ·0,49% 12.SETEMBRO.2013
NASDAQ -0.24% 12.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,85 -2,19%
VALE5 33,20 +0,76%
BVMF3 12,36 ·2,14%

POUPANÇA 0,4828 13.SETEMBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT +0,65% US$115,070
OURO +0,1% US$ 1322,560

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2739 2,2745 -0,25%
DÓLAR TUR. 2,2000 2,3400 ·0,85%
EURO 3,0231 3,0269 ·0,06%
LIBRA 3,5923 3,5969 ·0,09%

FGTSmobiliza entidades
Entidades que com

põem o Conselho das

Federações Empresariais
de Santa Catarina (Co
fem) se reuniram com

senadores e deputados
do Fórum Parlamentar
Catarinense para pedir
apoio à derrubada do
veto presidencial do fim
do adicional de 10% da

multa do FGTS, na vo

tação da próxima terça
feira, dia 17, e ao projeto
da terceirização. Bruno

Breithaupt, presidente
da Fecomércio SC, lem
brou que, desde julho de

2012, depois de 11 anos

de contribuição adicio

nal, a conta já foi paga,
e que o governo, com o

. ..veto ao projeto que ex

tinguiu o adicional dos

10%, pretende continuar
a fazer caixa com os re

cursos do setor produ
tivo, tão penalizado por
"um sistema tributário

irracional, que não pensa
na competitividade das

empresas e atua corno
inibidor de crescimento".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Emprego qualificado
é necessidade urgente

-ft·
."'. ESTADO DE SANTA CATARINA

.IAA�_ MUNIClplO DE JARAGUÂ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NO 9712013. SECRETARIA MUNICIPAL
DAEDUCAÇÂOTlPO:MenorPreço por Itwn.OBJETO: O objeto dop!eWlte
Editai é e contrataçAo de 03 (três) wlculos com capaQdacIe pafa transportar
no mlnlmo 16 (dezesseis) passageiros sentados, flnCluldo Q motoIiste).
destinado ao transporté escolar aos alunos residentes nas loeallda<Ies de
Alto da SelTll, Tita JavaU e Tita Laube atê a Escola de Ensino Bàsico JoiIo
Romirlo Morelra, localizada na Rua Aurora sfn, CEP 89260-995. no bailTO
Rio CelTO II, em conformidade com o estabelecido no item I do EdItai eAnexo
" - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal1o.52OI2OO2. de 17 de
julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.69812002, de 03 de outubr9 de 2002. '

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Atê às 08:45
horas do dia 26 de setembro de 2013, no Setor de Protocolo de Prefeitura
Municipal de Jarágui do Sul, sita na Rua WalterMarquardt nQ 1.111,�
BalTll do Rio Molha, Jaraguâ do Sul SC. O CREDENCIAMENTO, disputa de
preços e abertura dos envelopes serlo.as 09:00 horas domesmo dI&. na saia
de reunll5es da Gerência de L�� e Contratos. VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO: R$ 42.400,00 (quarenta e dois mire quatrocentos reais)
sendo o valor estimado de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de transporte
realizado pare o Item 01, o valoreslimado de R$ 300,00 (truentos reais) por
dia de transporte realizado para o Item 02, e o valor estimado de R$ 300,00

menta do comércio vare- ciou crescimento de 1,9% (trezentos reais) por dia de transporte realiDdo para Q item 03. OBTENÇÃO
DO EDITAL:A Integra �o Editai poderá .ser obtido no.seguinte encIeIeço: Ruajista, mas indicam que o no volume de vendas do WalterMarquardtn01.111,ballTO:BarradoRIoMolhIl,munlclplodeJafi9uà

setor ainda está cauteloso comércio vareiista em ju- do Sul-5C, ou vllllntemet no endereço www.jafi9U1ldosul.se.gov.brJafi9uà
� do Sul (SC), 10desetembrode2013.

ante os números. lho - o maior desde janei- SERGIO KUCHENBECKER

I � II J � iRimnVffi�H l�iIi ili'rn�ijhn I rR)4!1 �'PiWi 'A,)�flPA'll fi Ii lU IIU 1I+I+.J.4.I..J+I.,I..f.I.+.I.�-I+I+l-I44-�'�,��'�br�,�r'�!n;:;:,J•.;;:.�ra.!;!..f;çl....l}?:"';"·,:....;.��....;;._-_.

CARREIRA

Busca de mão

de obra para a

fábrica da BMW em

Araquari é tratada
como prioridade

Florianópolis

Uma reunião com re

presentantes da Se
cretaria de Estado da As
sistência Social, Trabalho
e Habitação (SST), Secre
taria de Estado do Desen
volvimento Econômico
Sustentável (SDS), insti

tuições ofertantes e de oito

municípios do Norte do
Estado está prevista para
o final de setembro. O ob

jetivo é definir os cursos de

qualificação profissional
do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego (Pronatec) Social,
do Ministério do Desenvol
vimento Social e Combate à
Fome (MDS) para a região.

Na ocasião será deba
tida a demanda de pro
fissionais, especialmente
para a instalação da fábri
ca da BMW, no município
de Araquari, e também do

entorno, e quais os cursos

devem ser ofertados.
A BMW informou que

há necessidade de profis
sionais nas áreas de proces
sos, solda, elétrica, automa
ção e controle de qualidade.
AJérn disso, serão necessá
rios trabalhadores para o

entorno da fábrica em seto-

res como serviços, alimen
tação, comércio e constru

ção civil. A expectativa é
de que a BMW empregue
1.150 pessoas na empresa -

850 delas até 2014.
De acordo com Antônio

Ricardo Valença, represen
tante do MDS, os cursos do
Pronatec devem conciliar a
necessidade da mão de obra
do município com a necessi
dade das empresas. "O obje
tivo do Pronatec é capacitar
e inserir os trabalhadores
no mercado", explica. Oito
milhões de vagas estão pre
vistas para as várias modali
dades do Pronatec no Brasil
até 2014, sendo que 1milhão
delas serão voltadas para o

Brasil semmisériajPronatec
social. "A qualificação possi
bilita a inserção no mercado
de trabalho e contribui para
a geração de renda e inclu
são social das pessoas", des
tacou o secretário da SST,
João José Cândido da Silva.

Participaram da primei
ra reunião os representan
tes dos municípios de Join
ville, Araquari, Balneário
Barra do Sul, Barra Velha,
São João do Itaperiú, Ita
poá; além de técnicos da:

SST, da Secretaria. de De
senvolvimento Econômi
co Sustentável (SDS), do
Ministério do Desenvolvi
mento Social e Combate à
Fome (MDS), e das insti

tuições que oferecem cur

sos do Pronatec: o Sistema
S (Senai, Senac, Senar e Se
nat) e instituições federais
de educação (IFSC e IFC).

Comércio

Lojistas destacam expansão
A Confederação Nacio

nal de Dirigentes Lojistas
(CNDL) considera positi
vo o resultado de cresci-

sa Mensal do Comércio

divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e.

Estatística (IBGE) anun-

OPORTUNIDADE Assim que estiver pronta, em 2014,
fábrica da BMW em Araquarl vai abrir 850 empregos

Nota de Agradecimento
Ludgero Tepassé e família, enlutados pelo falecimento
de Eleonora Zerbin Tepassé, agradecem a todos que
acompanharam nessa difícil etapa da vida, Pessoas es

peciais auxiliaram das mais diferentes formas e a todas
elas só tem a agradecer pela dedicação e carinho. Aos
médicos (principalmente Dr. Cleber Roberto Paes e Dr.
Robson Magalhães de Meio), a todas as enfermeiras do
Hospital São José, aos amigos, aos vizinhas, familiares,
farmacêuticos, aos Padres (principalmente Pe. Alfredo),
ministros de igreja, fisioterapeutas, cuidadoras, SAMU,
Corpo de Bombeiros, Posto de Saúde de Schroeder,
enfim, a todos um abraço muito apertado e um OBRI
GADO muito especial por tudo!
Convidam para a missa de Sétimo Dia que será no sá

bado, dia 14 de setembro, às 19h30min, na Igreja São

Wendelino, no centro de Schroeder.
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MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CONCORR�NCIA N°54120113. ERRATA o Municipio de Jaraguá do Sul,
por intermédio da Fundação Cultural, toma ,público aos interessados que no
Anexo IV- Modelo de Proposta Comercial no item REMUNERAÇÃO MíN�
MA+ bonificação Leia-se: REMUNERAÇÃO MíNIMA Jaraguá do Sul(SC),
10 de setembro de 2013, LEONE SILVA Presidente da Fundação Cultural.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

,EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ES1l\DO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCeI. Procópio Gomes deOliveira,
380·Centro • 89251·201-JARAGUADO SUL - SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDI1ALDE�ÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo
legaL FICAM INTIMADOSDO PROTESID:

Apontamento: 259109/2013 Sacado: ADEMIOVAITEZERTRUMSEISERME Endereço: RUAADOL
FOANTONIOEMMENDOERFERI550·JaraguádoSul-SC-CEP:89259·695Cedente:MVDTRANS
PORIFSESERVICOS lIDA Sacadon- Espécie:DMl-N'Titulo: 9676-8 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 410,91 • Data para pagamento: 18/09/2013· Valor total a pagar 8$483,33 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 410,91 - Juros: R$1,78 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$10,79'

Apontamento: 259224/2013 Sacado: ARISI1DES lDPES Endereço: RUA GUSIAVO GUMZ 5305
- BARRA RIO CERRO II - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: SUL FINANCEIRA S/A Sacador: -

Espécie: CBI • N' Titulo: 50-09424/12 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4,976,60 • Data para
pagamento: 18/09/2013- Valor total a pagar R$5,440,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4,976,60 • Juros: R$ 373,24Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$31,12

Apontamento: 259214/2013 Sacado: BIOMEDI MA1ERIALMEDICO HOSPI1AlAR lIDA Endere
ço: RUAMARCElD BARBI 31 SL 01- JARAGUA DO SUL-SC - CEi-. 89252·550Cedente:TEXTILSAN
INDUSTRIA E COMERDO lIDA Sacador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 3681·2 • Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.870,74 - Data para pagamento: 18/09/2013-Valor total apagarR$1.953,91 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 1.870,74· Juros: R$ 3,11 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 259218/2013 Sacado: BIOMEDlMA1ERIALMEDICOHOSPI1AlARlIDA Endereço:
RUAMARGEW BARBI 31- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-550 Cedente: TEXTILSAN INDUS
TRIA E COMERDO lIDA Sacador: • Espécie: DMl-N' Titulo: 3616:4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 6.191,00 - Data para pagamento: 18/09/2013-Valor total a pagarR$6,285,50Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 6,191,00· Juros: R$14,44Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 259208/2013 Sacado: CONSIRUCOND ADMlNISTRACAO E CONSIRUCA Ende
reço: RUA REINOlDO RAU SL 501 60 - JARAGUÁDO SUL-SC • CEP: 89251-608 Cedente: HarEIS
PAMPlDNA lIDAEPP Sacador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 446·Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 606,00 - Data para pagamento: 18/09/2013-Valor total a pagarR$677,65 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 606,00· Juros: R$I,01 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 259229/2013 Sacado: DIOGO RODRIGO GONCALVES CARDOSO Endereço: RUA
CORONEL BERNANRDO GRUBBA 290 - CENTRO • Jaraguá do Sul-SC . CEP: Cedente: POSID
CIDADE lIDA Sacador: - Espécie: CH - N' Titulo: 850010 O - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 205,60 • Data para pagamento: 18/09/2013-Valor total a pagarR$282,61 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 205,60 • Juros: R$ 6,37 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução:R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 258925/2013 Sacado: EPIC ESPORTES E EVENTOS Endereço: RUA JOAO PlANIN
CHECK, 1212· NOVA BRASILIA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252·220 Cedente: ENTOURAGE
PROD EEVlIDAEPP Sacador: - Espécie:DMl- N'TItulo:13-00518-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor:R$ 3,000,00 - Data para pagamento: 18/09/2013-Valor total a pagarR$3Wl,79Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3,000,00 - Juros: R$16,00 Emolwnentos: R$12,25· Publicação edital; R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259209/2013 Sacado: FRIDAFIE CARNE IlDA EPP Endereço: AVMARECHALDE·
ODORODA FONSECA 1479 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: 1W TRANSPORIFS E
lDGISTICAIlDA Sacador:- Espécie:DMl-N'TItulo: 260082-Motivo: faltade pagamentoValor: R$
613,82 - Data para pagamento: 18/09/2013- Valor total a pagarR$139,62Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 68,82 - JUros: R$ 0,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 259197/2013 Sacado: JUClMARAKOLBET Endereço:RUABARAODO RIOBRANCO
77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CE!>. 89251-400Cedente: CASASDAAGUAMPJ'ERIA[SPARACONS·
TRUCAO'IlDA Sacador;- Espécie: DMl - N' Titulo: C27056il262/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 73,73 • Data para pagamento: 18/09/2013-Valortotal a pagar R$144,49 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 73,73 - Juros: R$ 0,12 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 259200/2013 Sacado: JUClMARAKOLBET Endereço:RUABARAODORIOBRANCO
77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-SC· CEP: 89251-400Cedente: CASAS DAAGUAMlITERIAIS PARACONS
TRUCAO IlDA Sacador: - Espécie: DMl- N' Titulo: C270563070/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 263,25 - Data para pagamento: 18/09/2013- Valor total a pagar R$334,50 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 263,25 - Juros: R$ 0,61 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 259228/2013 Sacado: LUCIANO SILVEIRAPACHECO Endereço: RUAPADREALUI·
SIO BOEING 2630 - Jaraguá do Sul-SC . CEP: Cedente: SULFINANCEffiA S/A Sacador: - Espécie:
CEI·N'Título: 50·12549/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7,834,45 - Data parapagamento:
18/09/2013-Valor total apagarR$8.697,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7,834,45 - Juros:
R$ 780,83 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 • Diligência:
R$22,72

Apontamento: 258784/2013 Sacado:MARCOS ROBERIDDA SILVA LANCHONETEME Endereço:
RUAWAITERMARQUARDT,2762 - VIlANOVA - JARAGUADO SUL-SE - CEP: 89259·700 Cedente:
CONEXAOCRCOMERCIODECARIDESTELEFONI Sacador: - Espécie:DMl· N'TItulo: 25564EN -

Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 222,52 - Data para pagamento: 18/09/2013-Valor total a pagar
R$289,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 222,52 . Juros: R$ 1,78 Emolwnentos: R$ 12,25
-'Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 259227/2013 Sacado: RAFAEL DE OUVEIRA VANDERLEl Endereço: RUA FEU
CIANO BORfOLINI 1397 • BARRA RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Cedente:
AYMORE CREDITO FINANClAMENID E INVESTIMEN1D SA Sacador: - Espécie: Cf - N' Titulo:
20016915404 - Motivo: falta de pagainentoValor: R$ 4,974,24 - Data para pagamento: 18/09/2013·
Valortotal a pagar R$5,487,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4,974,24 - Juros: R$ 431,10
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Desfile divulga a Schützenfest
o tradicional desfile Schützenbaum, que

divulga a 2Sa edição da Festa dos Atiradores,
acontece neste sábado. Os grupos folclóricos,
majestades e sociedades de tiro partem da Fun
dação Cultural, às ioh, rumo ao Museu Históri
co Emílio da Silva.

Original da Baviera, na Alemanha, o Schüt
zenbaum acontece em Jaraguá do Sul para sim
bolizar a confraternização e a alegria da festa
local. O tronco da árvore, o símbolo oficial, está
no Parque Municipal de Eventos, onde a Schüt
zenfest acontecerá dos dias 10 a 20 de outubro.

Expectativa para
o canto de Viena
PARA EMOCIONAR Meninos Cantores de Viena atraem
cerca de mil pessoas para o Grande Teatro da Scar

Bárbara Elice

OpÚbliCO da região esgotou os ingressos para
o concerto dos Meninos Cantores de Vie

na. Em turnê no Brasil neste mês, o coro infan
til mais famoso do mundo-se apresenta amanhã
no Centro Cultural da Scar. Cerca de mil pessoas
devem assistir ao espetáculo que acontece neste sá
bado, às 20h30.

Os Meninos Cantores deViena, ouWiener San

gerknaben em alemão, é formado por 100 coristas
de 10 a 14 anos. Para cumprir amédia de 300 apre

, sentações por ano, a um público de meio milhão de
pessoas, eles se dividem em quatro coros.

Reconhecido pela tradição, o Wiener Sângerk
naben foi criado em 1498, na Idade Média, pelo im
perador Maximiliano I. Até 1918, as apresentações
eram exclusivas ao tribunal e a eventos particulares
e do Estado. O coro trabalhou com músicos como

Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Joseph Fux e

Antonio Caldara.
Após esse período, o governo austríaco assumiu

a ópera, a orquestra e o grupo adulto, mas não os
.. meninos. Em 1921, Josef Schnitt tornou-se reitor
da Capela Imperial e transformou o antigo coro da
corte em uma instituição privada. Os uniformes

imperiais dos meninos foram substituídos pelos
ternos de marinheiro. Cinco anos depois, oWiener

Sângerknaben começou a se apresentar fora da ca

pela - alcançando a Alemanha, Grécia, Espanha,
França, Dinamarca e o continente americano.

Os Meninos de Viena estiveram no Brasil em
1999. Nesta turnê, o coro traz no programa as com

posições de Johann Strauss, Carl Orff, Giuseppe
Verdi; canções dos folclores austríacos e português;
além de "A Banda", de Chico Buarque, "Thank You
For The Music", do ABBA, "We Are TheWorld", de
Michael Jackson e "Oh Happy Day", Até o fim de
setembro o coro se apresenta em PortoAlegre, Novo
Hamburgo, Ribeirão Preto, São Paulo e Santos.

DlVULGAÇÁ0

Até domingo
Femusc encerra
. .,..,

mscrrçoes
As inscrições para a edição de 2014 do Fes

tival de Música de Santa Catarina (Femusc) en
cerram neste domingo. São oferecidas 800 va

gas para alunos. A inscrição é gratuita deve ser

feita em femusc.com.br até as 17h do dia 15.
O festival acontecerá de 19 de janeiro aIO

de fevereiro do ano que vem. Segundo o diretor
artístico do evento, Alex Klein, foram recebidas
inscrições para todos os instrumentos musicais.
O processo de análise dos candidatos já come

çou. As vagas estão divididas entre os programas
ProMusc, Avançado, Intermediário, Seminários'
de Regência de Orquestra, Quarteto de Cordas,
Femusckinho e Femusc Jovem.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Homem

gabiru
Num posto de gasolina de Blumenau,

veio a cabeça imagens, histórias e

lendas de quando passei por Amaraji,
cidade da zona canavieira do Nordeste, no
interior do estado de Pernambuco. Existe
lá um subúrbio, formado por quatro ruas

de terra, cheio de casas tão minúsculas,
que parecem representações de um mundo
compactado. AB casas têm portas de 1,60
metro - quando a medida universal é de
2,10 metros. No centro da cidade, velhinhos
em miniatura se aboletam facilmente à
sombra de uma árvore da praça. Um deles
certamente com menos de 1,50 metro,
fica longos minutos estudando um balcão
debar, até tomar coragem para pedir
um café. Aproxima-se do copo devagar,
controlando a tremedeira, e despeja ali
todo o açúcar a que tem direito - pois já
é quase hora do almoço. Café ralo e bem
doce: geralmente esta é a primeira refeição
dos que saem de casa de madrugada para
trabalhar. Estão habituados à rotina desde
meninos. Caminham uma ou duas horas
até o canavial,. facão em punho, para uma
jornada que é remunerada de acordo com o

peso da cana que conseguem cortar. <'

Nessa região eles podem ser encontrados
em qualquer fazenda. São conhecidos como
homens-gabiru em alusão aos ratos que
vivem nos depósitos de lixo das metrópoles
nordestinas. Mas em comparação, além de

Clique animal

ADOTE BABí É super meiga, querida e gosta
de brincar! Tem 6 meses, é pequena, vacinada e

vermifugada. Será castrada em breve.
Contato: Rute, no telefone 3374-1182

Envie a foto dp $�U �lnimalzinho para 'contato
beatrizsasse.com.br pu encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapr.a e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
lU

Charles Zímmermann . Escritor

A, •

e charlesautor@gmail.com

pejorativa, é incorreta: os ratos dos lixões
são assustadoramente grandes, enquanto
eles são antes de tudo homens miúdos, que
não passam de 1,50 metros. Poderiam ser

chamados de pigmeus brasileiros - se não
tivessem uma diferença importante em

relação a esses africanos de baixa estatura.
A diferença de não serem pequenos por
herança genética, inas por causa da fome. É
uma fome ancestral, transmitida de geração
a geração, e que os achatou na mesma
medida em que os tornou menos exigentes
para sobreviver. O corpo dos gabirus, de
estranha mutação, às vezes mostra braços
e pernas atrofiados, a cabeça de tão grande,
destoa de todo o resto. A expectativa de
vida dos nanicos é tão curta quanto a sua

altura: 50 anos, em média.
Na casa de Maria do Carmo, o marido,
preso a aquela função desde os tempos
de seus pais, prepara a terra para a cana.

Tem a mesma altura do boi que o rodeia
no arado. Os filhos são numerosos, em que
nem todos se tornam nanicos, mas se tudo
der certo, como diz a mãe, também vão
cortar cana quando crescerem. "Sempre
fui assim fofinha", fala Maria, que diz não
saber ao certo sua idade. Não tem mais que
1,40 metro e também não desconfia que é
nanica. Tanto Maria quanto seu marido se

perdem nas falas. Suas frases são cortadas
e confusas, embaralhadas pela memória
certamente atrofiada.

Aquele frentista que me atendeu no

posto de gasolina em Blumenau é um

gabiru, veio de Pernambuco na busca por
oportunidades. Generoso, depois de ouvir
me que passei por suas terras, contemplou
me com um "fé em Padinho Ciço, que ele
lhe guie" - se referindo ao Padre Cícero,
dividendo a única coisa que realmente os

gabirus de sua terra possuem de sobra.

ADOTE LARA E LANA
Essas duas lindinhas
são inseparáveis!
Dormem juntas,
comem juntas,
brincam juntas...
quem será o felizardo
a ter essas duas

.

gracinhas de urna
só vez? Adoção em

dobro: você terá
carinho em dobro,
alegrias em dobro,
companhia em dobro!
São boazinhas,
castradas, vacinadas
e vermifugadas.

-

Contato com Maria,
no�elefone 3376-6400
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Aniversariantes
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Amanda Franzner
Amanda M. Babijak
fl.ntonio C. Rulbo
Bernadete Vicente
Caroline Tatiana Tecilla
Cristiane F. Balduino
Dalva de O. Gumz
David Kita

Deneusa A. da Costa

Diogo Pinter

Eduardo Schmitt
Elice Bertoldi

Fábio Luis Gessner
Felipe J. Bertoli
Guilherme Augusto Tomelin

Ines Mércia Krause
Jackson M. da Silva

Jorge L. Feldmann
Juliana Andressa Mengarda
Lair Caye
Luci M. Jankosky
Mareio Gielow

Mates Jensen
Mateus Pinter

Pericles R. Zanluca
Renato A. Burger
Ruth Priese

Sérgio Pacheco
Silvana Oldenburg

• Antonio Abujamra - Diretor
• Fiona Apple - Cantora
• Itamar Assumpção - Músico

Curiosidade
13 de setembro ...

. .. é o 2560 dia do ano .

no calendário gregoriano.
Faltam 109 para acabar
o ano. 1500 - Expedição
de Pedro Álvares Cabral
chega a Calecute, após
descobrir o Brasil. 1917 - 5a
aparição de Nossa Senhora
em Fátima (Ourém),
Portugal. 1943 - Criação
do território federal do Rio
Branco, atual estado de
Roraima, Brasil. 1959 - A

União Soviética lança o
satélite Luna 2 em direção
à Lua. 1960 - Inauguração
do Estádio Orlando
Scarpelli, o "Scarpellão",
de propriedade do
Figueirense Futebol Clube.
1987 - Acidente radioativo
de Goiânia. Fonte: Wikipedia
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Costelinha
suína ao molho
agridoce

• 1,5 kg de costelinhas suínas cortadas entre os ossos

• 2 dentes de alho picadinhos e amassados
• 3folhas de louro
• Sal a gosto
• 2 vidros de agridoce (encontrepronto nos mercados)

Tempere as costelinhas com alho, sal e louro. Deixe marinando por duas
horas. Em uma frigideira funda frite as costelinhas no azeite quente. Após
fritar, escorra todo o excesso da gordura e, na mesma frigideira, em fogo
baixo acrescente os dois vidros de agridoce. Vá mexendo lentamente para
agregar os sabores. Sirva quente como acompanhamento do Yakissoba.

Yaki oba Cozinhe o macarrão para Yakissoba
e reserve. Em uma panela funda
ou paellera funda coloque uma
colher demargarina, frite a carne

e na sequência acrescente: o sal,
a cebola, as tirinhas de pimentão
e a cenoura e deixe refogar uns 7
minutos com a carne. Vá mexendo
alternadamente. A seguir coloque
o brócolis, a couve-flor, a acelga, o
Shoyu, o Hondashi, uma xícara de .

água e mexa bem. Com a panela
tampada, deixe refogar por uns 7
minutos em fogo médio. Após o
cozimento, acrescente o macarrão
e misture bem. Sirva quente. E se

você tiver uma travessa multiuso
da Oxford para levar a mesa, vai
arrasar na harmonização.

·1 pacote de macarrãopara Yakissoba

·750 gramas de miolo de olcatrafatiadas em tiras
• 1 cebola média cortadas em quatro partes e desfolhadas
• 1 maço de couve-flor em pedaços pequenos
• 1 maço de brócolis em pedaços pequenos
·1 cenourafatiada em tirasfinas
• 1 pimentão vermelho cortados em tiras
• 1 maço de acelgapicadas em pedaços pequenos
• 1 vidro de molho Shoyu
• 1 pacotinho de Hondashi (vai dar um sabor especial)
• 1 colher de margarina
• Azeite de oliva(a gosto)
• Nozes trituradas (a gosto)
• Cheiro verde (a gosto)
• Queijo parmesão ralado (a gosto)
• Sal (a gosto)

Observação:
Quem tem um açougueiro de

confiança - e se você mantêm
a fidelidade nas compras
das carnes no comércio que
escolheu - vai ter algumas
vantagens. Pois ele conhece
a sua preferência e você não

precisa estar implorando tipo:
"Capricha na escolha". Na
verdureira da Rachel, o meu
açougueiro Jardel já conhece a

minha preferência pelos tipos
de cortes e das carnes. Assim
tudo fica mais fácil para eu

preparar minhas receitas: Ao
Estilo Tato Branco.

Oferta válida somente nos postosMimeMatriz e nas seguintes filiais: 03, 04, 05, Q7, 09,11,12,13,19,
22,23,24,26,27,29,30,31 e 34, durante o mês de agosto e setembro/2013.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocP 12e13
www.ocponline.com.br

BODl dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super sexta-feira, dia 13 de
setembro de 2013. Ontem, o

cachorro do vizinho latiu o dia
todo. Será prenúncio de coisa
ruim? Boa ou ruim a vida tem

que seguir. É neste sentido que
vamos começar a coluna mais
lida de toda a nossa região. Mas
antes, uma frase bem legal para
refletir: "quando não se sabe

para onde se vai, nunca se vai
muito longe" (Goethe).'

Gisela & Luiz
O amor sempre em alta de Gi

sela Stinghen e Luiz Carlos Toma
zelli, na contagem regressiva para
o dia do casamento. Já está tudo

pronto. Só falta mais um dia!

Califórnia
O Restaurante Califórnia da

Barra deixa qualquer um com

água na boca só de pensar nas
suas comidas, sempre muito sa

borosas, e no delicioso grelhado
na hora do almoço. Quem ain
da não conhece, não sabe o que
está perdendo.

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

. 3371-9123

Cerveja
Kaiser cx c/ 12 350m'

MAURlCIO HERMANN

PRESENÇA Este colunista em clique de ontem com a atriz
americana Natalie Nunn, após ensaio fotográfico da bela, pela
lente de Mauricio Hermann, para a Revista NossaWeekend

Buxixo
Pelo meu fio super vermelho, fiquei sabendo que

teve uma figurinha que saiu do armário no fim de
semana numa famosa festa. Com a desculpa de ir ao
banheiro repetidamente, rolou muito mais outros ba
bados. Mas tudo bem, vamos levar isso para além tú
mulo, vai... Está valendo! Melhor assim!

Pizza Sadia

460/440g

Kryohunter
A agência blumenauense

Kryohunter acaba de conquis
tar a conta da Construtora
e Incorporadora Correia, de
Joinville. A agência vai contri
buir para desenvolver os con
ceitos de ousadia e inovação
em edifícios de alto padrão,
marco conquistado pela cons

trutora, e já está trabalhan
do em uma nova campanha
que será lançada em breve. A

Kryohunter é uma das agên
cias mais tradicionais de San
ta Catarina, há 23 anos no

mercado de publicidade e pro
paganda. Um dos diferenciais
da empresa é a confiança nos

relacionamentos, tendo clien
tes com mais de dez anos de
atendimento ininterrupto.

Amigos
Sábado, uma turminha vip,

comandada por Alcides Ro

cha, tem encontro marcado em

Santa Luzia. Motivos? Vários.
Primeiro é a comemoração da
vida, título que será moda eter
na entre as pessoas do bem. O

segundo são os dez anos do SÍ
tio Saint Louis. Tô dentro!

ARQUIVO PESSOAL

BODAS
Amanhã,o
simpático
casal Aristides
eVanda
VentiJri

festejam com

big festa, no
Baependi,
50 anos de
casamento

Moa Gonçalves

N SRODAS

Este colunista e o arte finalista
da Revista Nossa, Elisaldo

Simbalista, conferiram ontem o

delicioso marreco recheado do
Restaurante Típico da Malwee.
Que, aliás, estava lotadaço de

gente bacana daqui e da região!
• • •

o meu amigo e boa gente,
Mauro Erchinger, acaba de ser

promovido merecidamente e

comandará a partir de agora a

gerência comercial da Jaime
Motos e Kazinski. Vem mil

novidades por aí. Eu sei tudinho,
mas não conto nem muerto.

Aguarde!
• • •

Hoje, o meu amigo dos grandes
encontros, Juliano "Gaiteiro"

dos Santos, recebe 0$
merecidos cumprimentos pela
estreia de mais um aniversário.

Parabéns, brother!
.

3370-3242

Upper
Logo mais à noite, a Upper

Floor vai ferver com a sua

sexta-feira concorrida. Deverá
receber hoje nomes expressi
vos de nosso high. No coman

do, o bom sertanejo de Álvaro
& Matheus. Lembrando que
o mulherio tem altas mordo
mias. Chegue cedo, de repente
a gente se cruza por lá, ok?

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2013

FOroS lvlAURICIO HERMANN

TE CONTEI
• Logo mais à noite,
também o Mr. Beef, do
caps Silvio Mondonese,
abre as suas portas para
uma das mais concorridas
sextas-feiras de nossa

urbe sorriso. Se vai
bombar? Nem preciso
consultar as cartas! A casa

serve as melhores carnes
nobres da região. Que tal?
É a dica de hoje.

� Rua Batão do Rio Branco. 41 • Contro

Fone (47) 3371·2552

• Quer ganhar a nova camisa
do time de futsal CSM/Pré
fábricar/Mannes? Então
continue enviando e-mail para
moa@moagoncalves.com.
br e diga o dia, horário e local
onde será o 1 º jogo entre

Jaraguá X Corinthians. O
sorteio será no sábado.

• Amanhã, mais conhecido
como sábado, rola, na
Recreativa da Caixa, a
concorrida costela fogo de
chão do.Ilons Clube.

Olha, gente, não ousem

esquecê-Ia: a famosa
Renate, da Verdureira
Raquel, é a mais festejada
aniversariante de hoje. Ela
disse que vai aproveitar
o dia para passear. O
que vamos fazer? Ligar.
Certamente ela vai adorar
receber o carinhos dos

amigos. Tim tim pra você.

• Já na Recreativa

Breithaupt, o CPL - Centro
de Profissionais Liberais,
movimenta a 6ª Stammtisch.

• Não maltrate os animais.

• Com essa, fui!
BALADA Bruna Oliveira Mendonça, nos corredores da Epic

Pensando bem... C
•

IrIS.

Porfavor, não esperemuito das pessoas.
É bem melhor se surpreender do que se de

cepcionar. Isso é uma dica.

Quando será que Cris Badu
vai dizer com quem ela mantém
esse relacionamento tão miste
rioso? Não sei por que ela não
diz logo quem é. Nós vamos ave

riguar. Aguardem! Hehehe ...

Hoje a darling está completan
do mais um aninho. Quem tem

o fone dela, por favor, ligue! Ela
vai adorar saber que foi lembra
da. Parabéns, Cris!

"
Quando pedires algo a Deus, antes pergunte
a si mesmo: o meu pedido é justo?

Abílio Diniz

CIRCULANDO,· ,Edson Silveirale MicheJi Behling, no Irisb Pub
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Tirinhas

Piadas

Cãozinho de estimação
A professora chama o Joãozinho para uma conversa.
- Joãozinho, lembra que eu mandei escrever uma redação com o tema

"meu cãozinho de estimação"?
- Lembro sim, professora! Eu caprichei na minha.
- Caprichou, é? Acontece que a sua redação está igualzinha a que sua

irmã fez no ano passado ...
- Lógico, professora! É o mesmo cachorro!

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Aviões - Animação / Dublado - 92 min - Censura: livre -

sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Ação -

Legendado - 130 min - Censura: 12 anos - sessões: 21 h20
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura:
Livre - sessões: 14h30

• Circulo de Fogo - Ficção - Dublado - 132 min - Censura: 12
anos-sessões: 16h30, 19h,21h30

ARCOPLEX3

Aviões
Dusty (Dane Cook)
é um avião que
trabalha pulveri
zando plantações.
Seu grande sonho
� participarde
corridas interna

cionais, ao lado de
alguns dosmais
famosos compe
tidores, mas seu
medo de altura e a

própria corapcsi
ção da carroceria
impedem que esta
vontade se tome

réalidade. Saben
do do sonho do

amigo, Chug (Brad
Garrett) busca a
ajuda de Skipper
(StacyKeach), um
reservado aviãa

que, devido a uin
acidente no passa

t;},o, não coDí!�gue
mais voar. Após
muita insistência,

��ppera<7itflser
'omentardeDusty
nesta empreitada.

<'

• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min -

Censura: 12 anos - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h

.IÔINVILlÉ

.GNCGARTEN
• Aviões· 13:10 15:10 17:10 19:10 - 3D - DUB - Animação
·One Direction: This is us 3D - 21:10 - LEG - Documentário
• Gente Grande 2 - 19:20 21 :30 - LEG - Comédia
• Aviões - 13:30 15:30 17:20 • DUB - Animação
·Jobs -13:40 19:00 - LEG - Drama
• O Ataque - 16:30 21 :40 - LEG - Ação
• Os Estagiários - 17:30 19:50 22:10- LEG - Comédia
• Flores Raras - 13:00 15:15 - NAC - Drama

·Invocação do Mal-13:50 16:1518:5021 :20 - LEG - Terror
• Dose Dupla - 20:00 22:05 - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:20 15:40 - 3D - DUB -

Aventura
• Dose Dupla - 17:50 - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Aviões - 13:20 15:30 17:40 - 3D - DUB - Animação
·One Direction: This is us - 3D - 19:45 21 :45 - LEG - Documentário
• Smurfs 2 -13:10 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 15:15 17:20 - DUB - Aventura

'0 Ataque -19:30 22:00 - DUB - Ação
• Rush - No Umite da Emoção - 13:40 16:20 19:00 21 :30 - LEG - Ação

Sudoku Fontes: Epagri e Tempo A�ora

Ar seco, sol e
calor em SC
Sexta-feira e no sábado: Tempo
seco, com sol entre poucas
nuvens e calor em se. Nevoeiros,
especialmente namadrugada
e amanhecer. Temperatura alta
para época do ano.Vento de
Nordeste à Noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 29°C �

Parcialmente
Nublado

�.
• .4.'-

Insfável
DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 29°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

P<'�
Nublado

lUAS

• NOVA
• f

5/9 Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SEGUNÓA •CHEIA 19/9 MíN: 16°C

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 29°C Trovoada
-

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 2 3 4 .5 6 7 8 91

, 1 •
•

•
• -

• •
'11

• •

•
•

•
•

1. Apreciar
2. A voz do gato / Uma ave que não voa

3. Outro nome dados às provas de bicicross / O mais

alegre dos anões de Branca de Neve

4. Insídia armada com malícia
5. Ter fé
6. Uma interjeição de espanto / Ficar imóvel numa

determinada posição, para ser fotografado
7. O arquiteto paulistano Levi (1901-1965), um dos

pioneiros da arquitetura contemporânea brasileira

/3
8. Parecer com o qual o perito expõe as suas conclu-

sões / (Quim.) O tecnécio

9. Uma forma de começar a preparar o bacalhau
10_ (Gí[) Põr na cadeia
11. Uma mulher de cabelos claros / Unidade de Po

lícia Pacificadora
12. As iniciais do construtor do 14-Bis / (Pop.) Que 10

se encontra em estado de abatimento, de desâ-

2

3

4

5

6

7

8

9

11nimo
13. Uma maneira de se fechar a calça ou a camisa,

12

VERTICAIS 13
1. Sigla de uma importante empresa aeronáutica

brasileira / Daquelas mulheres
2. Voto ou parecer favorável/Os nascidos na Repú

blica sul-americana que tem Santiago por capital
3. Impor um tributo / (Pop.) Furúnculo
4. Uma das três divisões da personalidade humana

propostas por Freud / Descansar
5. Bolorento / (Pop.) Endiabrado, travesso
6. Parte da missa, antes do Evangelho / O monstri

nho de Spielberg, uma das maiores bilheterias da
história do cinema

7. Oferecer resistência/ Coisas ou pessoas reunidas
8. Festa carnavalesca ou de outra natureza, fora da

época do carnaval/O começo do ... prazer
9. Loja de artigos variados e de pouco valor / (Ingl.)

Máquina de terraplenagem que se usa para esca

var, transportar e depositar terras.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Último capítulo não divulgado.

• SANGUE BOM - GLOBO ·19H
Lucinda diz a Damáris que descobriu sua farsa. Giane

ouve Caio ameaçando Fabinho e fica furiosa. Malu descobre
que Amora colocou uma escuta em seu quarto. Rosemere dá
um fora em Camilinha para defender Xande. Silvia fica choca
da com a forma que Érico fala sobre Verônica. Vinny aconse
lha Renata a não se iludir com Érico. Xande manda Brenda
embora do Cantaí e Rosemere fica orgulhosa. Fabinho ajuda
Giane na Acácia Amarela. Lucinda se irrita com os vizinhos

por causa de Brunetty. Odila e Tio Lili acreditam na mudança
de Fabinho. Cléo aconselha Natan a tentar reconquistar Verô
nica. Giane ensina Fabinho a embrulhar um vaso de orquídea.
Caio discute com Giane ao vê-Ia trabalhando com Fabinho.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Edith oferece seu dinheiro para Félix. Leila entra em es

tado de choque e cai da escada, depois de ver um vestido de
Nicole. Paloma e Bruno contam para Paulinha a verdade so

bre o seu nascimento. Thales culpa Lídia pela queda de Leila.
Rebeca diz a Pérsia que eles não podem ficar juntos. Lutero
não conta para César onde Paloma está escondida. Valdirene

perde o anel que ganhou de Ignácio. Ordália manda Denizard

dar um computador para Carlito. Thales fica arrasado com o

diagnóstico de Leila. César se incomoda com a presença de

Niko e pede para conversar com Eron. Bruno avisa a Paloma

que conversou com Rafael. Alejandra passa mal ao chegar ao
Brasil e pede que Ninho a leve para o hospital.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
José Ricardo chega em casa e pergunta para Valentina

onde está a filha. A governanta diz que a moça está no quarto.
O empresária diz que irá subir para lhe dar um beijo. Desespe-

Amor à Vida

Leila rola escada abaixo ao ver vestido de noiva de Nicole
Leila (Fernanda Machado) está se sentindo em casa e

desce as escadas da mansão de Nicole (Marina Ruy Barbo
sa) gritando por Lídia (Angela Rebello).A golpista, que ainda
está precisando levar uma bela lição da vida, quer que a go
vernanta a sirva, mas, ao se deparar com um vestido de noiva

idêntico ao usado pela ruiva na noite da morte, ela acaba se

assustando e rola escada abaixo. Ao ver Leila caída no chão,
Thales (Ricardo Tozzi) fica desesperado e quer saber como

aquele vestido foi parar ali. Cínica, Lídia explica que a peça é
o modelo da avó de Nicole, usado como inspiração.

rada, Valentina diz que a moça está descansando e é melhor

não incomodá-Ia. O empresária acata a sugestão e sai da sala.
No mesmo momento, Junior e Gabi chegam à mansão. Alivia

da, Valentina pede para o rapaz leva-Ia até o quarto. No orfa
nato, Mili vai ao quarto de Sofia e observa a diretora dormir.
Mili vê seu livro em cima da cama da diretora e percebe que
Sofia ainda não escreveu o final da história da princesa Mirela.

Sofia acorda e fica feliz ao ver a garota no local. A diretora pede
para Mili pegar uma caixa que está dentro de sua gaveta. A
pequenina faz o que a diretora pede. Ao abrir a caixa, Sofia da
um colar com pingente para Mili. No pátlo, Vivi questiona Rafa
se Mosca comentou algo sobre ela. O menino diz que o amigo
não comentou nada. Cris chega ao lugar e pede a Rafa para
ficar a sós com a amiga. Mili percebe que no pingente está
escrito "Voltarei" e questiona Sofia sobre o que isso significa. A
garota percebe que a diretora voltou a dormir. Sem resposta, a
garota sai do quarto para não incomodá-Ia.

• DONAXEPA - RECORD - 22H
Rosália abraça Esmeraldino. Lis destrata Rosália e Es

meraldino. Feliciano aponta arma para François e o ameaça.
Alda se desespera ao encontrar Pérola desacordada. Esme
raldino continua chantageando Meg. François tenta salvar
Pérola desesperadamente. Benito e Yasmin conversam em

clima de paquera. Dorivaldo diz a Xepa que Angelo quer ser
atacado pela mulher da fronha rosa. Esmeraldino conta a Ro

sália que Meg tin�a um caso com o pai de Pérola. Édison e

Benito conversam sobre Rosália. Esmeraldino diz a Rosália

que pretende sumir novamente. Dorivaldo e Xepa conversam

em clima de cumplicidade. Angelo caminha de noite pela Vila

do Antigo Bonde. Yasmin estranha a ausência de Terezinha.

Angelo golpeia a mulher da fronha- rosa. Os moradores da
vila ouvem o grito desesperado do padeiro e vão atrás dele.
Feliciano .procura pelos documentos que Pérola escondeu.

François diz a Alda que Pérola está na UTI. Meg sofre e pede o

apoio de Júlio César. Angelo desmascara a suposta mulher da

fronha rosa e fica surpreso ao ver que é Terezinha. Lis procura
Vitor Hugo para desabafar sobre Rosália. Júlio César fica preo

cupado ao saber que Pérola está internada. Geni fica descon
fiada e duvida de que Terezinha seja a mulher da fronha rosa.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Shakira batiza o filho
em cerimônia secreta

Shakira e o namorado Gerard Piqué podem
ter batizado o filhoMilan, de oito meses, na tar
de de domingo, 8, numa igreja, fora de Barce

lona, na Espanha. A informação foi divulgada
pelo blog de um dos fã-clubes da intérprete,
ShakiraPasion.org. A cantora e o jogador de
futebol foram vistos saindo de sua casa, muito

elegantes e vestidos debranco jünto com o bebê,
que também vestia branco. De acordo com a

emissora Televisa, do México, o batizado foi as
sistido somente por familiares, Nem a cantora

e nem Piqué comentaram sobre a informação.

Cowboy do Village
People se casa em NY

,

Randy Jones, mais conhecido como o

_ Cowboy do grupo Village People diz sim para
seu amor. Ele e o namoradoWill Grega, ator
e compositor italiano, casaram-se em uma

festa que começou quinta-feira (12), em

NovaYork, e vai até sábado. O casal está jun
to há 20 anos. O roteiro do evento é comple
to: Randy eWill começam recebendo amigos
e familiares paratroca de votos, com direito

dança dos noivos embalada pela canção Sep
tiembre Amor, de Andrea Bocelli. Hoje eles

participam de uma cerimônia diante do pré
dio da Prefeitura e depois seguem para uma
festa num bar. No terceiro dia acontecerá

- - --uma recepção com banquete. - --

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, você vai alcançarmelhores

resultados se não tiver medo de cor
rer alguns riscos.À tarde,mostre que
tem responsabilidade. À noite, o ro
mantismo estará noar, favorecendo
a paquera. Aposte no seu charme! A

dois, a sintonia entre você e o par vai
causar inveja. Cor: marrom.

23/9 a 22/10 - Ar

Talvez tenha dificuldade para se

concentrar. Se precisar de conselho,
conte com um parente mais expe
riente.No começo da noite, você não
terá dificuldade para se dar bem na

paquera e um familiar pode te apre
sentar alguém.Adois, o romantismo
vai falarmais alto. Cor: verde.

Escórpião
23/l0a21/11-Água

Seja mais tolerante com as pes
soas da família. Será difícil conviver
com pressões e exigências no am

biente onde vive. Procure resolver os

problemas de forma mais pacífica.
Marte e Urano revelam uma predis
posiçãopara a impulsividade e as ati
tudes intempestivas, Cor: vermelho.

Sagitário
22/11 a21/12 - Fogo

Hoje é um bom dia para se con

centrar nas finanças e aproveitar
cada oportunidade de ganhar mais.
Valorize o que já conquistou. Um cli
ma demagiamarca a noite,masvocê
estará mais interessado em seguran

ça emocional. Reforce os laços com
o par e controle o ciúme. Cor: verde.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, a Lua entra no seu signo e

renova sua confiança. Use sua capa
cidade para se dar bem no trabalho.
Com seujeito sério e responsável, vai
se destacar. A noite promete muito
romantismo e sorte na conquista. Se
já encontrou seu amor, mostre seus

sentimentos semmedo. Cor: pink.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No trabalho, será melhor cuidar
das suas tarefas sozinho (a): nãocon
fi� tanto nos outros. Ànoite, o astral
melhora um pouco. Vai ser fácil se

aproximar de alguém interessante,
mas tenha cuidado para não se en

volVer em um romance proibido. Há
sintonia a dois. Cor: lilás.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Éhora de ir atrás dos seus ideais,
inclusive no setor profissional. Para
isso, conte com a ajuda ou o conse

lho dos amigos. No final da tarde,
aproveite para pedir um aumento,À
noite, um clima de magia vaífavore
cer a paquera. Mostre o que sente à
sua cara-metade. Cor: preto.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Pela manhã, trabalhos individu
ais podem ser sua melhor escolha.

Depois do almoço, o astral melhora
e você vai se sentir mais confiante.
À noite, haverá muita sintonia com

quem ama. Um clima de romance

está no ar e pode se dar bem na pa

quera se sair da rotina. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Hoje, você terá que redobrar a

atenção ao lidar com alguém que
não merece confiança. À noite, seu
magnetismo estará em alta e não

será difícil seduzir quem deseja. Um
clima mágico marca a conquista.
Mas tenha cuidado com brigas e de
sentendimentos. Cor: branco.

Câncer
21/6 a 21/7-Água

No campo profissional, invista
em parcerias se quiser se destacar.
Se já tem uma sociedade, esse é um
bommomento: trabalhe em equipe.
Um clima de romantismo favorece
os momentos a dois. Se está só, vai
sonhar com UIJl relacionamento es

tável. Cor: amarelo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Seu foco estará no trabalho e

você
_

fará qualquer sacrifício para

cumprir suas obrigações. Se os co

legas precisarem de ajuda, ofereça
umamãozinha.Ànoite, um clima de

sedução emagia favorece o romance.
Um colega de trabalho pode chamar
sua atenção. Cor:marrom.

Virgem
- 23/8 a 22/9 - Terra

A Lua brilha em seu "paraíso
astral" e poderá contar com a sorte

hoje. Confie em seu carisma e ficará
mais fácil se destacar. À noite, você
não terá dificuldade para se dar bem
na paquera: aproveite! Seu charme
e magnetismo vão arrasar, inclusive
no relacionamento. Cor: roxo.
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HISTÓRIA E IDIOMA
SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2013

Silvia Kita
Historiadora

Sociedade Boa Esperança·
é fundada em Jaraguá

A 'Sociedade
.•• Desportiva e Recreativa .���

Esperança foi fundada em 30 de.junlio de 1952,
tendo seus estatutos publicados no jornal Cor
reio do Povo daquele ano. Sua finalidade era a

prática do tiro ao alvo em suas várias modalida

des, partidas dançantes e recreações lícitas. O�
sócios fundadores foram: Bruno Besecke (presi
dente),Affonso Stricker (1o secretário),Wigando
Francke (10 tesoureiro), Leopoldo Hadlich, Ingo
Klitzke, Erwino Brandenburg, Adolfo Schlõsser,
Albrecht Gnewucli, Henrique Behling, helmuth
Utpadel, Oscar Siewerdt, Willy Sasse e Adolfo

.

Adam. Em 1953, a sociedade adquiriu de Bernar
do Grubba um imóvel localizado na Rua Epitácio
Pessoa, servindo de sede da entidade até 1967.

ACERVO. ARQUlVO H1SIORICOIFUNDo. FC

Edificação que foi sede da

Socieda.de Boa Esperança

Crescimento impressiona
Com o título de "Cresce sem parar", a revista

Visão publicou uma reportagem sobrea empresa
Eletromotores Jaraguá - Weg - em setembro de
1965. Parte da reportagem foi reproduzida pelo
jornal Correio do Povo. Além de historiar a fun-

. dação da empresa em 1961, com atividades num
prédio alugado de 200m2, menciona seus funda
dores --'WernerVoigt, Eggon João da Silva,Geral
do Werningliaus - e a produção anual de 12 mil
motores e moto-bombas. A empresa havia criado
outra empresa, a Eletro Saweg Ltda, para apro
veitamento dos retallios de chapas siliciosas. Esta
empresa, gerenciada por Samir Mattar, fabricava
reatores para luz fluorescente e pequenos auto

transformadores para aparelhos eletrodomésti
cos. O jornal parabenizava a empresa pela parti
cipação ativa no desenvolvimento domunicípio.

Herton Schünemann

eutsche�CKe_
Internationales
Literaturfestival
in Berlin

Ein gutes Buch õffnetWelten und ein Literaturfes
tival dann noch mehr. LetzteWoclie begann in Berlin
eines der wichtigsten Festivals der Weltliteratur. Je
des Jahr bringen die Organisatoren des Internatio
nalen Literaturfestivals ein vielfâltiges Iíterarisches
Universum zu der deutschen Hauptstadt Berlin.

Renommierte Autoren wie zum Beispiel T. C. Bo
yle aus denUSA, PerOlov Enquist aus Schweden und
LiaoYiwu aus China sowieAutoren und Scliriftsteller
aus Israel, Kuba und Ãgyp
ten sind an diesem Jahr
dabei und bereíchern die
vielen Lesungen und lítera
rische Gesprâche.

Es geht nicht nur um

Geschichten und um Lite

ratur, sondem auch um Po
litik. Dieses Jahr wird das
Kulturfestival eine wahr
nehmbare Stimme zu kri
tischen Fragen unserer Zeit
sein. Europa und die Festi

gung einer Zivilgesellschaft
in ganz Europa gehôren zu

den Themen, die die Ver-

G hertons@gmail.com (J twitter.com/hertonls

anstalter in einem Forum bieten.
Die Kinder- und Jugendliteratur kommt auch in

diesem Jahr zu ruem Recht, Es gibt ein interessantes
und gehobenes Programm nur für sie. Es geht aber
auch nicht nur ums Lesen; vieleAutoren stehen auch
auf der Theaterbühne neben Jugendlichen, und so

mit in direktem Kontakt mit dem jungen Publikum.
Die 13. Intemationale Literaturfestival lâuft bis zum

15. September.
FOTOS DIVULGAÇÃO

BMW ste11te diese Woche auf der Interna
tionale Autoausstellung in Frankfurt das neue
Elektroauto i3 vor, das ist der erste offizie11e
Auftritt vor der Presse. Der kompakte Wagen
gibt den Auftakt der neuen Generation von

BMW- Elektroautos.
Unter der Haube hat das Modell einen ein

zigartigen Elektromotor von 125 kW (170 PS)
mit einer Reichweite von ca. 150 km. In Europa
wird dasAuto ab 35.500 C kosten und es kommt
imNovember aufdenMarkt. Das Falirzeug ist in
der Lage, 0-100 km/h in 7,2 Sekunden zu faliren.

Einmal drinnen, sind die Híghlights die ver
stellbaren Sitze für vier Personen, das Design
der Kabine und ein Screen-Panel, das wíchtíge
Informationen anzeigt, wie zum Beispiel wie viel
restliche Energieverfügbar istundwie vieleKilo
meter das Auto bis zur nâchsten Ladung fahren
kann. So ein Stück mõchte jeder sicher faliren.

...

Resumo em português:
Começou em Berlim um dos mais importantesfestivais de literatura do mundo na semana última. Todo ano, autores

internacionais de grande sucesso levam um diverso universo literário para a capital alemã. Não se trata somente

de histórias, mas também de história, não somente de literatura, mas também depolítica. Essefestival cultural será
uma voz perceptível, quanto a questões decisivas da nossa época. Temas como a "Europa" e "a consolidação de uma

sociedade civil de toda a Europa" estão entre os temas abordados.

Ganzweit vorn

I
I

Rê$UlnO em port.uguêí;: >

A montadora alemã BMW lançou nesta semana o seu i3 elétrico no Salão de Frankfurt. O modelo
tem um exclusivomotor elétrico de 125 kW depotência e uma autonomia 150 km. O veiculo é capaz
de rodar de o a 100 km/h em 7,2 segundos. Os assentos ajustáveispara quatro ocupantes, os
acabamentos da cabine e uma tela no painel que alerta sobre a próxima recarga de energia, além
de indicar até onde o carropode cheqar são os destaques internos.
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Mobilidade deve incluir o cidadão
ANÁLISE Especialistas
avaliam a situação no

Brasil e criticam a falta

de planejamento do

trânsito nas cidades

Agência Brasil

Um dos maiores desafios do
Brasil na garantia da mobili

dade urbana e da inclusão social é
incluir os cidadãos no processo de

planejamento das obras de infraes
trutura e demelliorias das cidades.
O engenheiro de transportes Fer
nando Macdowell acredita que
quase todos os projetos de urbani
zação que ocorremno país excluem
a opinião e participação social por
insegurança ou arrogância das
autoridades. "Parece que as auto

ridades têm medo de falar com a

população e acham que as pessoas
não vão entendernada, o que é um
erro. Você aprende muito com a

população", disse.

EDUARDO MONTECINO

TRÂNSITO Administração de Jaraguá do Sul instalou nesse ano faixas para ônibus e ciclistas

O especialista em planeja
mento urbano do Transporta
tion Institute A&M, da univer
sidade norte-americana Texas
A&M University, William Fra

wley, defendeu que os governos
devem ser proativos na busca

pelo envolvimento da popula
ção. A prática, que segundo ele
é comum nos Estados Unidos e

uma receita de.sucesso, inclui a
criação de oficinas e reuniões lo
cais para que as pessoas possam
tirar dúvidas e dar sugestões.

"É importante pensar em

um dia e um horário mais con

venientes, talvez criar um espa
ço para as crianças desenharem,
assim os pais não terão descul

pas para não ir porque preci-

sam ficar com os filhos, oferecer
prêmios", exemplificou o espe
cialista norte-americano. "En
contrar todos osmeios possíveis
para envolver o público no pro
jeto. Precisamos tratá-lo como

parte preciosa do processo, não

podemos ignorá-lo".
Frawley ressaltou que é fun-.

damental coletar os dados ofere-

cidos pela população, analisá-los e

.
transformá-los em informação, bem
como divulgar os resultados na mí
dia, na internet e nas redes sociais.
"Para garantir a transparência e a

participaçãoda sociedade", explicou.
O especialista comentou que

após conversas e estudos sobre o

Brasil concluiu que a população ra
ramente é consultada antes de um

projeto estar pronto. "Parece que às
.

políticos aqui não estão acostuma

dos a irem em busca das opiniões
do público. É preciso uma mudan

ça cultural e de comportamento",
declarou o norte-americano. "Não
adianta apenaslevar o projeto pron
to eperguh�se apopulação gostou.
Ouça-a antes, permita-a dar ideias".

Para o representante da.Firjan,
Riley Rodrigues, além de não ouvir
a população, o Brasil carece de pla
nejamento de longo prazo, que acar
reta projetos que são interrompidos
a cada mudança de governo. "Não

aprendemos com a história e não

seguimos os bonsexemplos", disse.
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Novaponte
do Putanga
em ritmo lento

"

PASSAGEM Obra para recuperar a estrutura destruída em

2011 começou em junho e ainda está na preparação das vigas

Celso Machado

A remoção dos entulhos
rldeixados pela enxur

rada de março de 2011,
que acabou destruindo
a ponte sobre o Rio Pu

tanga.. em Guaramirim,
começou na primeira se

mana de junho, mas até
agora pouca coisa foi fei
ta. Ontem, trabalhado
res da empresa BTN, de
Joinville, vencedora de
licitação pública, prepa
ravam as formas em ma

deira para fundir as cinco

vigas de sustentação do
piso da ponte, cada uma

com mais de 25 metros

de comprimento. E as ou

tras peças pré-moldadas
das laterais da ponte, que
terá 9,5 metros de largu
ra, duas pistas e passagem
protegida para pedestres e .

ciclistas.
A expectativa é de que

em uma semana comecem

a ser fincadas as estacas

de apoio às cabeceiras e, a

partir, ritmo normal à obra
com previsão de conclusão
em três meses. Desde que a

antiga estrutura cedeu, mo
toristas precisam aumentar

opercurso em dez quilôme
tros para se deslocar entre
os dois municípios.

Emjulho do ano passa
do a B1N ganhou a concor

rência para a construção da
ponte, mas a ordem de ser

viço, por motivos não ex

plicados, não foi assinada
pelo então prefeito Nilson
Bylaardt (PMDB).

Isso levou a empresa a

procurar o prefeito Lauro
Frõlich (PSD) já em janeiro
deste ano em busca de so

lução para o impasse. Po
rém, antes da autorização
do serviço foi preciso au

mentar o comprimento da
nova ponte emmais quatro
metros já que, pelo proje
to original, a extensão da

passagem sobre o rio não

alcançaria as duas margens
por conta de um processo
de erosão ocorrido depois
da enxurrada.

eutoàU·850miJ.
A nova ponte está or

çada em R$ 850 mil, fi
nanciados pela Prefeitu
ra- de Guaramirim com a

Agência .de Fomento do
Estado de Santa Catarina
(Badesc). A Prefeitura de
Massaranduba foi parceira
na remoção dos escombros'
da antiga ponte. Já Guara
mirim ainda precisa fazer
o enrocamento com pedras
das margens do rio no lo
cal da ponte para evitar
nova erosão das barrancas.
O prefeito de Guaramirim,
Lauro Frõhlich, disse que
esse trabalho já foi reali
zado na margem esquerda
(Guaramirim) e que será
feito agora o enroncamento
na parte de Massaranduba.

Ruas mapeadas para pavimentação
O secretário de Infra

estrutura de Guaramirim,
Diogo Junckes, quer um
mapeamento de todas
as ruas onde os morado
res estejam dispostos a

participar dos custos de

projetos de pavimenta
ção asfáltica. Segundo a

presidente do Conselho
de Líderes Comunitários
(Clic), Maria Izidoro, a pa
vimentação de ruas lidera
as prioridades apontadas
pelas 36 associações de
moradores que integram
o Clico

Junckes tem em mãos
em relatório de priorida-

des produzido pelo Con
selho. Segundo Izidoro, o
problema em vias públi
cas dos bairros também
está refletido na pouca ou

nenhuma conservação.
"É preciso pelo menos

um trabalho permanen
te de manutenção", disse
ela. O secretário garantiu
que tão logo o município
melhore sua estrutura de

máquinas e caminhões
este trabalho será feito
com maior frequência.

"Sem estrutura não há r

infraestrutura", filosofou
o secretário, porém sem

dar prazo para o aumento

da frota. Na pavimentação
comunitária a Prefeitura
faz a drenagem e prepara
o leito da rua, e os mora

dores pagam a pavimen-
-tação desejada, incluindo
o sistema de concretagem,
onde a ferragem cai na

conta do município.

"
É preciso pelo
menos um trabalho

permanente de

manutenção
Maria Izidoro,
presidente do Clic

INSS

Agência deGuaramirim inaugura dia 17
Quase cinco anos se

passaram entre a doação
de um terreno de 330 me

tros quadrados pela Pre
feitura e b asfaltamento
da Rua Nelson Luiz Rosa
de Bem (Centro) e, fi

nalmente, a Previdência
Social anuncia a inaugu
ração da agência de Gua
ramirim. Será na próxima
terça-feira, dia 17, às 14h.
O atendimento ao público
só começa na quarta-feira,
dia 18, a partir das 8 horas.

O investimento feito
é de R$ 1,127 milhão. A

obra começou em 2009.
Em maio do ano seguinte
foi paralisada por conta

de problemas contratuais
com a empreiteira que fa
zia a construção. Umanova
licitação foi feita, a obra foi
retomada em maio do ano

passado e concluída ainda
em outubro.

A estrutura oferece
duas salas para pencias
médicas e outros seis pon
tos de atendimento. A uni
dade vai atender também
Massaranduba. A previsão
é de que a agência mo-

vimente R$ 8,5 milhões
todos os meses com paga
mentos de aposentadorias,
pensões e outros benefí
cios para um contingente
de nove mil pessoas.

SERVIço
A unidade do INSS de
Guaramirim fica localizada
na Rua Nelson Luiz Rosa
de Bem, 90, Centro.
Horário de atendimento:
de segunda às sextas

feiras, das 8h às 14h. O
'serviço ao público inicia
na quarta-feira, dia 18.

EDUARDO MONTECINO

� Depois de cinco anos de espera, agência começa atender na quarta-feira
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Arborização será
ordenada nacidade
REPLANTIO Árvores
que destroem calçadas
serão substituídas.
Prefeitura vai mapear a

situação das espécies

Natália Trentini

Um planejamento será con

duzido pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul para apontar os
locais onde raízes de árvores es
tão danificando calçadas, tubu
lação e a pavimentação das ruas.
Diante deum grande número de
reclamações, a ideia é recuperar
os passeios públicos e ordenar a

arborização da cidade.
As primeiras plantas a serem

removidas estão na Rua Procó-

pio Gomes, próximo ao Cemité
rio Municipal. No local, segundo
o encarregado de ajardinamento
da secretaria, Reinaldo Mame
des da Silva, já aconteceram

alguns acidentes. ''Tivemos até
mesmo um cadeirante que caiu
ao passarpela calçada", contou.

As três árvores - da espécie
popularmente conhecida como

fícus - serão substituídas. As
raízes já teriam se infiltrado
até a metade da pista e atingido
o sistema de tubulação pluvial.
"São árvores que não são mais
utilizadas pelo estrago que fazem
no terrenopor terem raízes fortes
e longas", explicou o presidente
da Fundação do Meio Ambiente
(Fujama), Leocádio Neves.

Nos próximos meses, será
conduzido um censo para ma-

pear todas as árvores em locais

públicos. Com isso, poderá ser

verificado o desenvolvimento de
cada espécie e indicada amelhor

utilização, de acordo com espaço
disponível. Também serão esta

belecidos critérios para plantio
e poda, que hoje muitas vezes é
feito de forma incorreta.

"Estamos reunindo um gru
po de técnicos de várias secreta
rias e outros especialistas. Todo
este detalhamento irá compor
o Plano Municipal de Arboriza-
ção", afirmouNeves.

'

PROPOSli
O plantio de árvores em tubos, uma das técnicas para

condução do crescimento de plantas, deve ser uma das ações
adotadas e indicadas pelo Plano Municipal de Arborização.

TROCA Três árvores, na calçada da Procópio Gomes, serão substituídas

Saúde
Vacina tetra viraI começa a ser distribuída na região na semana que vem

A vacina tetra viral será

disponibilizada na rede pú
blica de saúde da região a

partir da próxima semana.A
dose é destinada exclusiva
mente para crianças com 15
meses (um ano e trêsmeses)
e imuniza contra rubéola,
caxumba, sarampo e vari

cela, mais conhecida como

catapora. O Ministério da
Saúde disponibilizou inicial-

mente 360 doses.
O calendário de vacina

ção previa anteriormente a

imunização contra as três

primeiras doenças, através
da vacina tripicle viral, feita
um ano após o nascimento
e reforçada aos quatro anos.

Agora, essa segunda dose
será substituída pela tetra

viral.
A introdução da vacina

LÚCIOSASSI

evitará complicações da ca

tapora. Essa doença, quan
do não tratada, pode levar
à morte. Além disso, é alta
mente contagiosa e muito
comum durante a infância.
"A função das vacinas do
calendário de imunização é
evitar as internações e casos

mais graves. Vacinando os

grupos de risco protegemos
a população", explicou o ge-

rente regional de Saúde, Sil
vioChaves.

Segundo a gerência de
saúde da Secretaria de De
senvolvimento Regional
(SDR), nos últimos dez anos
foi registrado um óbito em

função da catapora em toda
a região. Em Jaraguá do Sul,
até ontem o número de ca

sos registrados era de 620,
enquanto em Guaramirim,

nesse mesmo período, fo
ram 211 casos.

Chaves destacou que
na região as pessoas têm
consciência da importân
cia da vacinação, princi
palmente para crianças.
Até o fim da semana, profis
sionais de saúde estão rece
bendo capacitação para ini
ciar as aplicações das novas
vacinas nos postos.

COMO OEVE SER
FEITA A IMUNIZAÇÃO?
As crianças devem tomar
a dose tríplice virai, ao
completar um ano de vida.
Exatamente três meses

depois, é feita a imunização
com a nova vacina,a tetra

virai, que protege também
contra a catapora. Para quem
tomou a tríplice virai e já
passou dos 15 meses, deve

seguir o cronograma
de vacinação e receber o

reforço aos quatro anos.

Educação
Peças recicláveis viram brinquedos para estudantes

A união dos projetos de
duas instituições de ensino
de Jaraguá do Sul resultou
na diversão de 357 crianças,
no bairro Rau. Namanhã de
ontem, o setor de Extensão

Comunitária da Católica de
Santa Catarina doou-zoo

brinquedos, confeccionados
commateriais recicláveis, ao
recreio monitorado da Esco-CRIATIVIDADE Garrafas pet viraram peças de xadrez e

são usadas nas brlncadelras da Escola Julius:�a'rsten! : III da: ulllliu$lKárs\:eri.

Os brinquedos foram
elaborados pelos bolsistas
do Artigo 170 da Católica
se, no projeto "Reciclarte".
O objetivo dessa iniciati
va é criar brinquedos para
serem usados como recur

so pedagógico �, em troca,
proporcionar uma atividade
comunitária aos acadêmicos
da instituição.

, . I I Foram doados jogos de

memória, peças de damas
e xadrez feitas com garrafas
pet, um tabuleiro gigante,
''vai e vem". Todos são co

letivos. "Isso só vem a enri

quecer a escola", comenta a

assessora de direção,Marga
reteMenestrina Luzzani.

Paraelaborarosbrinque
dos, os bolsistas da Católica
se passaram pela seletiva do
projeto e uma oficina prepa-

ratória. "Eles são orientados
desde a escolha das peças,
pela segurança, ao impacto
que o brinquedo causa na

vida de uma criança", escla
rece aprofessora responsável,
Diva Spezia Ranghetti.

Essa é a segunda doação
do projeto. Na primeira, em
2012, foram distribuídos

500 brinquedos à EscolaAl
vino Tribess.
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Impunidade diante
de tanta dor e morte
RESPONSABIUDADE Sistema não pune com devido rigor os
condutores embriagados que fazem vítimas fatais no trânsito

Débora Remor

Mudanças na Lei Seca,
campanhas de cons

cientização sobre o peri
go de dirigir sob o efeito
de álcool e a fiscalização
constante sobre este crime

parecem não ser suficien
tes para evitar acidentes e

mortes no trânsito, causa
das pelo efeito do álcool. O
mês de setembro ainda não

chegou àmetade e pelome
nos três famílias da região
ainda choram por- pessoas
que morreram em aciden-

tes causados por motoris
tas embriagados.

Presos em flagrante,
eles respondem (a maioria
deles em liberdade) por ho-

'

micídio culposo na direção
de veículo automotor, O ar

tigo 302 do Código deTrân
sito Brasileiro (Cl'B) prevê
pena que varia de dolli a

quatro anos de detenção,
geralmente convertidos
em penas alternativas. "A

população demonstra que
quer uma punição mais se
vera, mas o Direito Penal
tem suas regras que preci-

samos respeitar", disse o

promotor de Justiça André
Milioli. Porém, ele defende
uma mudança nas leis que
tratam sobre esse assunto

para diminuir a sensação
de impunidade.

A mãe da menina Pâ
mela Eduarda Tavares, de
12 anos, mortapor Ederson
de Souza na noite daúltima
sexta-feira na se-no, não
espera muito do processo
criminal. "Se não for pela
justiça dos homens, tenho
certeza que a justiça divi
na não vai falhar", desa-

bafou Zenilda. Já a irmã
de Pâmela e sobrevivente
do acidente, Gislaine, de
15, não desanimou. "Que
ro que ele (motorista res

ponsável pela morte) fique
preso sim, e que a justiça
seja feita." A adolescente
sofreu uma fratura na per
na esquerda e vai precisar
ficar sete semanas com os

ferros. Ela ainda vai depen
der da ajuda de colegas e

professores para concluir
os estudos este ano. Eder
son de Souza foi indiciado

por homicídio culposo pela
morte de Pâmela. Até on

tem ele continuava detido
no Presídio Regional de Ja
raguá do Sul.

EDUARDO MONTECINO

SOFRIMENTO Gislaine sobreviveu ao atropelamento que vitimou a irmã Pâmela, na última sexta-feira, na SC-110

Crime que não decreta a prisão preventiva
O sentimento de impu

nidade que amãe de Pâmela
Eduarda Tavares vive se jus
tifica na situação jurídica em
que se encontra o motorista
Ederson de Souza, de 30
anos. O causador da morte

dajovem de 12 anos respon
de pelo artigo 302 do Códi

go de Trânsito Brasileiro.
"Como é dificil comprovar o
dolo (intenção ou anuência
do risco de matar), o condu
tor é indiciado por homicí
dio culposo, por negligência

e imprudência. Infelizmente
ninguém responde ao pro
cesso preso, pois não cabe a

prisão preventiva nesses ca

sos", lamenta o delegado de

Guaramirim, Daniel Dias. A
pena porhomicídio culposo,
que varia de dois a quatro
anos de detenção - só será

praticada depois de trans

correr o processo e o acusa

do for condenado. Até o jul
gamento, ele pode ser solto.

Foi o que aconteceu com
Vanirio Prust, de 38 anos.

Ele dirigia urn Clio e atro

pelou Maria Sueli Wittich :

Fausto, de 58 anos, na Rua
GuilhermeBauer, emSehro
eder, no dia 20 de julho. Ele
foi preso em flagrante de

pois que o teste do bafôme
tro apontou a presença do
álcool em teor de 1,38mgjL,
quando o limite para ser cri
me de trânsito é 0,3SmgjL.
A pedestre morreu a cami
nho do hospital e o causador
do acidente teve a liberdade
concedida três depois,

Outro que também pa
gou fiança e vai responder
em liberdade por homicídio
é Tiago Luiz Stack Pereira,
de 22 anos. Ele estava em

briagado, mas passou ape
nas urna noite preso depois
de capotar o veículo na Es
trada Rio Paulo, no interior
de Corupá, no último sá
bado, dia 7. O acidente que
causou a morte de Denise
Correa de Freitas Ribeiro, de
39 anos, e deixou gravemen
te ferido outro passageiro.

PENAS BRANDAS
No final de 2012, a Lei Seca sofreu alterações em relação

ao valor da multa e das provas para o crime de trânsito.

Atualmente, não só o bafômetro, como o testemunho, fotos e

vídeos também servem como prova de embriaguez. A infração
ao artigo 306 do Codigo de Trânsito Brasileiro (dirigir sob o

influência do álcool e outras drogas) gera multa de R$ 1.915-
valor que dobra em caso de reincidência. Em Jaraguá do Sul,
a quantidade de multas aplicadas por este crime diminuiu
de 239 no ano passado para 203 este ano, contando apenas
os primeiros oito meses do ano, segundo estatísticas do 14°
Batalhão da Polícia Militar. Já o número de vítimas fatais de
acidente de trânsito, cuja causa presumível foi o álcool, dobrou
no mesmo período, passando de quarto para oito.

Entretanto, a mudança da Lei Seca não endureceu as

penas para quem insiste em beber e dirigir, e nem para quem
provoca uma morte por causa disso. "Existe uma polêmica
muito grande em relação à intenção ou não de produzir a
morte, ou seja indiciar por homicídio culposo ou doloso (com
intenção). É preciso uma análise minuciosa de cada caso para
fazer essa decisão, e nunca será simples", explicou o promotor
André Milioli. Ele diz que o Centro de Apoio Operacional
Criminal do Ministério Público estadual recomenda a

adoção de posturas mais severas para responsabilizar os
casos de homicídio no trânsito. "Embora seja crime, ainda
é visto como uma coisa normal, as pessoas continuam.
achando que isso nunca vai acontecer a elas. Como a pena
por homicídio culposo não ultrapassa os quatro anos, e

com possibilidade de pagamento de fiança, a sensação é
sim de impunidade. Talvez seja necessário readequar as leis,
trazer uma punição mais severa", opinou Miliolí.

LEGISLAÇÃO:
• Código de Trânsito Brasileiro:

Artigo 306 - dirigir sob influência de álcool ou substância
de efeitos psicoativos. Pena: detenção de seis meses a três

anos, multa e suspensão do direito de dirigir
Artigo 302 - praticar homicídio culposo na direção de

veículo automotivo. Pena: detenção de dois a quatro anos e

suspensão do direito de dirigir.

• Código penal: Artigo 121
Homicídio culposo: não houve intenção de matar e a

morte foi causada por negligência, imprudência ou imperícia.
Pena: detenção de um a três anos.

Homicídio doloso (com intenção clara de provocar morte)
ou com dolo eventual (mesmo sem intenção, assume o risco

de provocar a morte). Pena: detenção de seis a 20 anos.

CASOS RECENTES:
• A pedestre Maria Sueli Wittich Fausto, de 58 anos, foi'

atropelada na Rua Guilherme Bauer, em Schroeder, no dia
20 de julho. Socorrida pelos bombeiros, ela morreu ao dar
entrada no Hospital. O motorista do Clio, Vanirio Prust, de 38
anos, estava embriagado, fator comprovado pelo bafômetro,
que deu 1,38. Ele foi encaminhado ao Presídio, de onde saiu
três dias depois, Ele responde ao processo em liberdade,

• O motociclista Marcelino Micheluzi, 44 anos, morreu

quando voltava do trabalho em Jaraguá, às 5h30 de domingo;
dia primeiro de setembro. Ele foi atingido por uma Ecosport
que invadiu a pista contrária na ponte do portal, na BR-280, e
bateu de frente, arremessando a vítima para margem do rio.
O condutor Carlos A. Puttkamer, de.23 anos, estava com teor
alcoólico de 0,49 miligramas-por litro de ar e foi preso em

flagrante. A defesa dele fez o pedido de liberdade provisória,
que foi negado, Ele responde por homicídio simples.

• Um motorista embriagado atinge bicicleta onde estavam
duas irmãs e acaba matando a jovem Pâmela Eduarda

Tavares, 12 anos. A irmã dela, Gislaine, de 15 anos, ficou
ferida. O motorista Ederson de Souza, de 30 anos, tentou

fugir, mas cerca de dois quilômetros a frente o carro

apresentou princípio de incêndio e ele foi contido por
moradores. O bafômetro comprovou a embriaguez e ele

permanece no Presídio Regional.
• Na noite de 7 de setembro, Denize Correa de Freitas Ribeiro,
de 39 anos, pegou carona com um amigo bêbado, que
capotou o carro na Estrada Rio Paulo, em Corupá, Ela morreu

ao dar entrada no PA, outro passageiro sofreu ferimentos

graves e o condutor, Tiago Stack Pereira, de 22 anos, foi preso
depois que o bafômetro acusou 0,87 rng/L Ele foi solto no

dia seguinte e vai responder ao processo em liberdade.
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São Bento do Sul recebe
sa etapa do Catarinense
AUTOMOBILISMO Proximidade com o município serrano deve fazer com

que muitos pilotos da região participem desta etapa do certame estadual

Lucas Pavin

Neste fim de semana, dias

14 e 15 de setembro, o

Autódromo Municipal Lou

renço Schreiner, em São Bento

do Sul, será palco da sa Etapa
do Campeonato Catarinen
se de Automobilismo e da 4a

etapa do Turismo Clássico
Catarinense (TCC), além de
uma prova festiva para Gaio
las e Fusca Cross. Estão con

firmados no evento mais de

85 pilotos, que irão disputar
sete categorias: Mini Fórmula
Tubular "A" e "B", Marcas "A"
e "B", Turismo Clássico "A" e

"B", Stock Car Opala "A:' e "B",
Stock Car Omega, Mardts "N"
e Estreantes.

Diversos pilotos da região
devem participar da etapa (ta
bela ao lado), até. mesmo pela
proximidade. Os portões do au
tódromo serão abertos a partir
das 12h de hoje e os ingressos
para a área de camping esta-

rão à venda no local, ao preço
de R$ 20 para os três dias ou
R$ 10 somente para o domin

go. Os treinos livres iniciam a

partir das çh de sábado e no

fim da tarde será realizada a

1 a bateria de Gaiolas, Fusca
Cross e também da TCC. .

No domingo, a progra
mação começa às Sh30 com

a abertura oficial do evento e

hasteamento dos pavilhões,
sendo na sequência o desfile
dos pilotos e as baterias.

PILOTOS DA REGIÃO:
• Alexandra Spezia 7" Marcas "PI'
• Cesar Maba , 5° Marcas "B"
• Paulo Krutzsch 6° Marcas "B"
• Alan Schwartz 8° Marcas "N"
• Alessandro Coelho 3° Stock Car

Opala "PI'
• Leone Marcolla 1° Estreantes
• Paulo Maba 5° Estreantes
• Alexandre Kath " 13° Estreantes
• Fernando Raboch 18° Estreantes
• Carlos Meneses 5° MFT "B"
• Geovane do Vale 12° TCC "PI'
• Cristiano Rosa 8° Marcas "PI'
• Rodrigo Carneiro 16° Estreantes

* Esta etapa também conta com a

volta do jaraguaense Dirceu Rausis,
na categoria Marcas "PI'.

Vôlei e Praia

Jaraguaenses participam de Torneio de Trios em JoinVille
A equipe Amivôlei/FME

de vôlei de praia viaja até a

vizinha Joinville neste sá
bado (14), onde representa
o município no 30 Torneio
de Trios. Os jogos aconte

cem nas quadras da Socie-

dade Esportiva e Recreati
va de ltinga (Serbi), a partir
das Sh30. Comandado pelo
técnico Cezar de Oliveira,
o time jaraguaense será re

presentado por dois trios,
ambos no naipe feminino!

Um é formado por Thaylai
ne Lima, Rafaela Formon
te e Ana Carolina Almuas.
O outro por Graziely Fel

ters, Alícia Stipp e Izabel
Riedtmann. Além da pre-

I miação em troféus e meda-

lhas, o evento serve como

preparação das atletas de
Jaraguá do Sul para a dis

puta dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, que tem
início no fim deste mês, na
cidade de Criciúma.

Tu Ô

Festival no Sesc
. neste domingo

Visando incentivar a prática do

judô, além de integrar os partici
pantes, oriundos de diferentes ,mu
nicípios, a Associação Seidô-Kan
realiza neste domingo (15), a edição
2013 do Festival Jaraguaense da
modalidade. O evento que conta

com o apoio da Fundação Muni

cipal de Esportes e Turismo deve
reunir cerca de 400 crianças, com
idade entre 3 a 17 anos. Elas serão
divididas em categorias, levando
em conta o peso e a faixa etária.
Além dos judocas de Jaraguá do

Sul, são esperado atletas de Guara

mirim, São Bentoao Sul, São.Fran
cisco do Sul, Joinville, Blumenau,
Penha, Gaspar e ltajaí.

"O objetivo do evento não é

promover a competição, mas sim

proporcionar um ambiente de in

terações e aprendizagens, as quais
não se limitam a prática do esporte,
mas se estendem para a vida. Por
este motivo escolhemos o formato
de festival", afirmou Claudio de Al

meida, organizador do evento.
Todos os participantes serão

agraciados com medalhas e cami
setas. O Festival acontece no SESC,
GOm início às 8h30 e término pre
visto para lSh. O evento também
conta com o apoio do SESC e tem

como parceiros a Casa China, a Soft
Bonni, a Brazfox e o Grupo Lunelli.

OBJETIVO
Festival não
tem cunho

competitivo, mas
pode apontar
promessas dos
tatames
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Um fim de
semana para
olhar o céu

INÉDITO. Jaraguá do Sul sedia pela primeira vez um festival de balonismo,
que promete colorir o céu durante o dia e iluminar no período noturno

Lucas Pavin

Prometendo enfeitar o céu
de Jaraguá do Sul com um

colorido todo especial, aconte
ee neste fim de semana, dias

14 e IS de setembro, o 10 Festi
val Marisol de Balonismo, que
terá a participação de nove

pilotos, oriundos de diversas

partes do Brasil e convidados

especialmente para o evento
festivo.

o balonismo é um esporte
aéreo, praticado com um ba
lão de ar quente e que se

tornou popular no Brasil, a

partir da década de 1990. A

competição inédita no muni

cípio quer difundir a modali
dade, ainda pouco explorada
no Vale do Itapocu.

Aprogramação inicia hoje,
a partir das 16h, com a aber
tura oficial através de uma

coletiva de imprensa, com

voos demonstrativos para os

jornalistas.
No sábado (14), a popula

ção jaraguaense poderá pre
senciar dois voas pela cidade
e o especial Night Glow, um
show noturno, que ilumina e

encanta os expectadores em

uma viagem ao mundo dos
balões. Ele será realizado no

Estádio João Marcatto, a par
tir das 20h. Os ingressos serão
trocados por um quilo de ali-

menta não perecível, nas bi
lheterias do Estádio.

Encerrando a programa
ção, no domingo (IS) aconte
cem dois voas, sendo um no

período da manhã e outro

pela tarde, ambos com che

gada na Arena Jaraguá. De
forma simultânea ao 10 Fes
tival Marisol de Balonismo,
ocorrerá no Morro da Boa
Vista um Festival de Voo Li

vre, com as modalidades de

parapente e asa delta, que
promete reunir mais de trinta
amantes do esporte em apre
sentações especiais.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

NOVIDADE No fim de semana os jaragiJaenses poderão tomar contato com um esporte ainda pouco difundido em nossa região

Badminton
.

ColégioMarista recebe a terceira etapa do Catarinense
Jaraguá do Sul sedia neste

fim de semana a terceira etapa
do Campeonato Catarinense de

Badminton, que é promovido
pela Federação Catarinense de

Badminton, e terá organização

local da Associação Jaraguaen
se de Badminton (AJB), além de
contar com o apoio da FME. O
evento terá a participação de ISO
atletas, sendo 19 da equipe jara
guaense. Eles serão divididos em

categorias, desde o sub-n até a "O índice técnico desta etapa
Veteranos, nos naipes masculino será altissimo, pois participarão
e feminino. Os jogos acontecem atletas de Blumenau que repre
no Colégio Marista São Luís, no sentam o Brasil nos Jogos Sul
sábado (14) e no domingo (IS), americanos", disse Arlindo Sch-
com entradamnWt;a· 1111... II! í: ..?fffT�eI;" pres�1mlTtin�f.L

Futsal Sub-IS

Em Lages
O futsal SUb-lS masculino de

Jaraguá do Sul entra em quadra
hoje e amanhã pelo returno da
terceira fase do Campeonato Ca
tarinense da categoria. Hoje, a

equipe Casa Caipira/Leier/FME
encara a AABB/Chapecó, a par
tir das 19h. Amanhã, às ioh, joga
contra o Caça e Tiro, de Lages e,
às Ish, enfrenta o Anjo Futsal, de
Forquilhinha. Todas as partidas
serão em Lages.

Basquete Sub-I7

No Oeste

Jogando no Oeste catarinen

se, o basquete sub-rz feminino de
Jaraguá do Sul tenta manter sua
invencibilidade no Campeonato
Catarinense da categoria neste
fim de semana. Hoje, a equipe
comandada pelo técnico Julio
Patricia atua em São Miguel do
Oeste, contra a ABASMO, às

19h30. Já no sábado (14),enfren
ta o Clube de Basquete Chapecó,
às 14h30, em Chapecó.

Futebol Feminino

Preliminar

Após perder os dois primeiros
jogos do Campeonato Catarinen
se de Futebol Feminino, a equipe
jaraguaense do Olympya/FURB
volta à campo neste domingo (1S),
quando enfrenta o Beira Rio, de
ltapoá, às 13h, no Estádio João
Marcatto. O jogo será a prelimi
nar do confronto entre SportClub
Jaraguá e Curitibanos, que se en

frentam às ISh30, pela Divisão de
Acesso do Estadual.

Juventus

"Novo-velho"
Visando a disputa da Copa

Santa Catarina que inicia no dia
16 de outubro contra o Atlético
de Ibirama, o Grêmio Esportivo
Juventus anunciou a contratação
do volante Cícero, que atuou pelo
próprio clube no último Campeo
nato Catarinense. O jogador de 31
anos que tem passagens pelo fute
bol paulista, gaúcho, paranaense
e catarinense, será apresentado

. na próxirp.�.s�&m.tda,-�eira,(161if Ic � ll.l'
'i

" .! tI' tltl .1 {
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MOWAPRESS

RankingdaFIFA
Brasil sobe mais uma posição

As vitórias em amisto
sos sobre aAustrália (6 ao)
e Portugal (3 a 1), beneficia
ram a seleção brasileira no

ranking da Fifa. Ontem, a
entidade divulgou sua nova

lista, com o Brasil pulando
da 9a para a 8a colocação.
A equipe comandada por
Luiz Felipe Scolari, porém,
ainda está atrás dos times

que são considerados como

principais rivais na busca

pelo título da Copa 2014. A
líder da lista é a atual cam

peã mundial Espanha, que

Corinthians

se mantém tranquila, mes
mo com o empate por 2 a

2 com Chile, em amistoso
realizado na última terça
feira. Logo atrás, aparece a

Argentina, que garantiu sua
vaga no Mundial e subiu
duas posições com a gole
ada por S a 2 sobre o Para

guai. AAlemanha completa
o pódio, ficando em terceiro

após perder a vice-liderança
para os argentinos. Outros
dois sul-americanos ainda

aparecem à frente do Brasil:

Colômbia, em Sa, em Uru-

guai, em 'jJ. A Itália é mais
uma favorita ao título da

Copa que também está me
lhor ranqueada que a equi
pe de Felipão. O ranking
da Fifa de setembro serviu

para decidir os cabeças de
chave da fase final das eli
minatórias da África para
a Copa-ia. Com as cinco

seleções de melhor ranking
apontadas como cabeça de

chave, os duelos de mata

mata podem ter clássicos
continentais. Um deles se

ria entre Costa do Marfim

Vasco

e Camarões, duas das sele

ções africanas que estive
ram na última Copa.

CONFIRA O TOP
10 DO RANKING:
• 1° Espanha 1514 pontos
.2° Argentina 1263 pontos
.3° Alemanha 1261 pontos
.4° Itália 1199 pontos
• 5° Colômbia 1180 pontos
.6° Bélgica 1159 pontos
.7° Uruguai. 1126 pontos
.8° Brasil 1067 pontos
.9° Holanda 1058 pontos
• 10° Croácia 1051 pontos Bor.� MOMENTO Aos poucos, Seleção B"rasileira vai

retornando às primeiras colocações no ranking FIFA

BorussiaDortmun
, . .,.

.

Tite fica e segue prestigiado Torcida quita sétima dívida Espanhol Casillas interessa
Apesar de o Corinthians

passar por mau momento

no Brasileirão, o treinador
Tite segue prestigiado pe-

.

los dirigentes' alvinegros.
Em entrevista na manhã

desta quinta-feira, o dire

tor-adjunto do clube, Duí
lioMonteiroAlves, reiterou
confiança e assegurou per
manência do técnico à fren
te da equipe em 2013.

A campanha ''Vasco DÍ
vida �ro", lançada pelos
torcedores vascaínos em

maio deste ano, chegou à

quitação da sétima dívida
fiscal do clube. No total, a

campanha, que é indepen
dente da direção do Vasco,
jápagoumais de R$ 681mil
em dívidas fiscais do clube,
impressos no site WWW.vas

codividazero.com.br.

Em mau momento e

amargando a reserva do
Real Madrid neste início de

temporada, o goleiro Iker
Casillas pode se transferir

para o futebol alemão em

janeiro de 2014. De acordo
com informações divulga
das . pelo diário Bild nesta

quinta-feira, o Borussia

Dortmund, está interessado
na contratação do arqueiro.
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Caraguá Auto Elite

JettaVariant 2.5 2010
Completo

Tiguan 2.0T512013
Completo

OutlanderGT 3.0V6 2010

* As fotos externas dos veículos meramente ilustrativas.

JettaVariant 2.52011

Completo+Teto

Tiguan 2.0 T51 2012
CompletoAutomático+Couro

TR44X42012

New Beetle 2.0 2008

CompletoAutomático+Teto+ Couro

Ford Edge Limited 2013
AWD.

Toyota Camry XLE 3.5 V6 2009

Faça revisões em seu veículo regularmente.

11
�

Promoção válidas até 13/09/2013.

Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitos a

alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito a aprovação
de cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a

promoção.

�A1fM4

cm.,oAuto...__ CN<IibiIldcNW.

www.outoelíte.com.br
BANCO VOLKSWAGEN

Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeita
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